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Z ?YCIA BIBLIOTEK

85 lat dzia?alno?ci Zamojskiej Biblioteki Publicznej

Jan Pawe? II, Pasterz, Pielgrzym, Polak, niezwyk?y i wyj?tkowy Cz?owiek

powiedzia? podczas po?wi?cenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
11 czerwca 1999 r. nast?puj?ce s?owa:

"Biblioteka jest instytucj?, która swoim istnieniem ?wiadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnic? pi?miennictwa, przez które cz?owiek wyra?a swój

zamys? twórczy, inteligencj?, znajomo?? ?wiata i ludzi, a tak?e umiej?tno?? pa

nowania nad sob?, osobistego po?wi?cenia, solidarno?ci i pracy dla rozwoju
dobra wspólnego ... W systematycznie prowadzonym ksi?gozbiorze do starych

r?kopisów i inkunabu?ów dodawane s? nowe ksi??ki i pisma. Wszystko to za?

razem jest wymownym znakiem jedno?ci kolejnych pokole?, które z ró?norodno

?ci czasów i kwestii tworz? wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest

wi?c szczególn? ?wi?tyni? twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo

Bo?e Tchnienie, jakie towarzyszy?o dzie?u stworzenia ?wiata i cz?owieka.
"

19 maja 2006 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu

odby?a si? szczególna uroczysto?? nadania Bibliotece imienia XII Ordynata
Stanis?awa Kostki Zamoyskiego - wielkiego Polaka, polityka, reformatora, me

cenasa kultury, o?wiaty, za?o?yciela i twórcy Biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.
Wybór Stanis?awa Kostki Zamoyskiego na patrona ksi??nicy - honoruje

wniesione przez niego zas?ugi w rozwój nauki i kultury, a szczególne polskiego
bibliotekarstwa, tym samym potwierdzaj?c wielko?? i znaczenie rodu Zamoy
skich dla narodowej kultury.

Uroczysto?? nadania Bibliotece imienia by?a inauguracj? obchodów jubile
uszu 8S-lecia Zamojskiej Biblioteki Publicznej, której losy ?ci?le zwi?zane s?

z dziejami miasta, regionu i kraju. Powo?anie biblioteki publicznej pn. "Biblio
teka Publiczna im. Jana Zamoyskiego" by?o zas?ug? radnych Rady Miejskiej
i dzia?aczy o?wiatowych, m.in. Kazimierza Lewickiego - cz?onka Rady Miej

skiej w latach 1918 - 1926 i Wac?awa Bajkowskiego - przewodnicz?cego komi

sji ds. lokalowych. Ksi?gozbiór za? stanowi?y zbiory darowane przez dzia?aczk?

spo?eczn? Regin? K?ossowsk? w liczbie 3 tys. tomów oraz Towarzystwo Akcyj
ne "Ziemianin" w Zamo?ciu.

W pierwszych latach dzia?alno?ci bibliotek? wspiera?a m.in. Regina K?os

sowska, Kazimierz Lewicki wraz z siostr? Stanis?aw?. W pracach spo?ecznych
na rzecz Biblioteki bra? udzia? równie? Micha? Pieszka -

pedagog, regionalista,
autor opracowania Przewodnik po Zamo?ciu i okolicy (Zamo??, 1934). W?ród

osób, które w szczególny sposób przyczyni?y si? do umocnienia roli biblioteki
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w ?rodowisku, a w konsekwencji sprawi?y, ?e biblioteka zamojska zosta?a zali

czona do najlepszych w województwie lubelskim w ko?cu lat trzydziestych,
znale?li si?: Henryk Rosi?ski - zarz?dzaj?cy Bibliotek? Publiczn? im. Jana Za

moyskiego, Zygmunt Klukowski - Prezes Ko?a Mi?o?ników Ksi??ki, Ludwika

Go?kowska - kierownik biblioteki w latach 1934-1937 (pó?niejsza kierowniczka

Biblioteki Politechniki Warszawskiej) oraz Halina Górczy?ska (kierownik bi

blioteki w latach 1937-1941), absolwentka Wolnej Wszechnicy Polskiej w War

szawie. Systematyczne uzupe?niany by? ksi?gozbiór w drodze zakupu jak i da

rowiznom, znane s? dok?adne dane statystyczne dot. ksi?gozbioru jak i efektów

udost?pniania w okresie mi?dzywojennym.
Wiadomo, ?e:

- w roku 1929 ksi?gozbiór liczy? 5 037 tomów, odnotowano 105 czytelników,

którzy wypo?yczali 6 tys. ksi??ek
- w roku 1937 liczba tomów wzros?a do 7499, zarejestrowano 718 czytelników

i 55 031 wypo?ycze?
Okres mi?dzywojenny w dziejach zamojskiego bibliotekarstwa publicznego

to równie? okres dalszych poszukiwa? organizacyjnych i formalnych, umo?li

wiaj?cych nad??anie za wzrastaj?cymi potrzebami spo?ecznymi. 21 pa?dzierni
ka 1927 roku Towarzystwo Biblioteki Publicznej przekaza?o bibliotek? dla Ko?a

Mi?o?ników Ksi??ki. Ten stan rzeczy utrzymywa? si? do czasów II wojny ?wia

towej. W zwi?zku z rozwa?an? mo?liwo?ci? ponownego przej?cia biblioteki na

stan maj?tkowy miasta w r. 1936/37 Zarz?d Miejski znacznie zwi?kszy? bud?et

biblioteczny. W dniu 16.11.1936 r., w obecno?ci starosty L. Zamecznika, bur

mistrza A. Wazowskiego i zaproszonych go?ci, dokonano otwarcia nowego

lokalu biblioteki miejskiej oraz czytelni publicznej w gmachu magistratu, urz?

dzonego "wed?ug wszelkich wymaga? tego rodzaju placówki" - jak relacjono
wa? Zygmunt Klukowski. Poprawa warunków lokalowych wp?yn??a dodatnio na

rozwój ksi?gozbioru i czytelnictwa, o?ywienie dzia?alno?ci propagandowej,

organizacj? odczytów, spotka? z ciekawymi lud?mi.

Biblioteka w tym okresie cieszy?a si? zas?u?enie du?? popularno?ci?.
W dniach 17-20.05.1938 r. placówk? odwiedzili uczestnicy zjazdu Inspekto

rów Szkolnych. Go?ciem biblioteki w dniu 18 maja 1939 r. by? minister kultury

Wojciech A. ?wi?tos?awski. Dzia?alno?ci biblioteki nie przerwa?y dzia?ania

wojenne w 1939 r. Jako jedna z nielicznie dzia?aj?cych w tym okresie placówek

kultury udost?pnia?a swoje zbiory do grudnia 1941 r. polskiej spo?eczno?ci
miasta. W obawie przed zniszczeniem przej??a na przechowanie ksi?gozbiór
dwóch bibliotek szkolnych: Pa?stwowego Gimnazjum M?skiego im. Jana Za

moyskiego i Liceum ?e?skiego im. Marii Konopnickiej. Mimo ogranicze? w

dzia?alno?ci bibliotecznej wynikaj?cych z planowej selekcji zbiorów i oczysz

czania biblioteki z literatury, która zdaniem okupanta by?a szkodliwa -

czytel
nictwo systematycznie ros?o.
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Okres powojenny w historii bibliotekarstwa publicznego w Zamo?ciu otwiera

data 8 maja 1945 roku. W tym dniu bowiem otwarto Bibliotek? Publiczn? im.

Jana Zamoyskiego w lokalu przy ul. Ko???taja 8, pod patronatem Towarzystwa

Uniwersytetu Robotniczego (TUR). Decyzja o powo?aniu biblioteki dost?pnej
dla wszystkich zapad?a w mie?cie ju? w dniu 18 listopada 1944 roku na posie
dzeniu Prezydium Rady Narodowej. Otwarcie biblioteki poprzedzono akcj?
zbiórki ksi??ek, zainicjowan? przez w?adze miejskie i ukazuj?cy si? wówczas

"Tygodnik Zamojski".

Kolejne wa?niejsze wydarzenia w historii biblioteki to:

- przej?cie biblioteki miejskiej 16 maja 1947 r. przez Zarz?d Miasta Zamo??

od Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, co umo?liwia?o w??czenie

placówki zamojskiej do systemu jednolitej polityki bibliotecznej w Polsce

- w 1959 roku przyznanie bibliotece lokalu w zabytkowym obiekcie po by?ej

bo?nicy ?ydowskiej na Starym Mie?cie,
- w 1962 roku powo?anie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Za

mo?ciu.

Dnia l lipca 1975 roku powo?ano w Zamo?ciu Wojewódzk? i Miejsk? Bi

bliotek? Publiczn?, powierzaj?c jej funkcje centralnej placówki w wojewódzkiej
sieci bibliotek publicznych. Terytorialny zasi?g oddzia?ywania biblioteki obej
mowa? obszary zlikwidowanych powiatów: bi?gorajskiego, hrubieszowskiego,

tomaszowskiego i zamojskiego.
Do najwa?niejszych osi?gni?? WiMBP w Zamo?ciu zaliczy? nale?y:

• rozbudow? sieci bibliotecznej na wsi i miastach (w 1998 r. - ostatnim roku

funkcjonowania biblioteki wojewódzkiej
- sie? biblioteczn? tworzy?y 162

biblioteki i filie oraz 70 punktów bibliotecznych)
•

znaczny wzrost zasobno?ci ksi?gozbioru (w 1998 r. na 100 mieszka?ców

w woj. zamojskim przypada?o 436,5 wol.)
• zdecydowan? popraw? kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy (w 1998 r.

liczba pracowników bibliotek z wykszta?ceniem bibliotekarskim wzros?a do

79,1%, w mie?cie Zamo?ciu wskatnik ten osi?gn?? poziom 87,2%)
W latach 1975-1998 szczególn? trosk? w zakresie rozwoju sieci bibliotecznej

otoczono miasto Zamo??. Liczba placówek miejskich na koniec 1998 roku wy

nios?a 13 jednostek - wzrost o 10, w tym 2 filie obs?uguj?ce osoby niepe?no

sprawne i realizuj?ce funkcj? biblioterapii.
Znacznie powi?kszono ksi?gozbiór WiMBP i jej filii: z 72 715 woJ. w 1975 r.

do 267312 wo\. w 1998 roku. W latach dziewi??dziesi?tych, oprócz tradycyj

nych ?róde? przekazu, rozpocz?to gromadzenie zbiorów multimedialnych.
W okresie 1975- 1998 dwukrotnie powi?kszy?a si? liczba u?ytkowników bi

bliotek w Zamo?ciu - z poziomu 9769 czytelników w 1975 roku - do 21 965

w 1998 roku.
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W 1999 roku w zwi?zku z reform? administracyjn? kraju i likwidacj? woje
wództwa zamojskiego zmieni? si? status biblioteki. Biblioteka przesta?a pe?ni?

funkcje wojewódzkie. Uchwa?? nr VII/89/99 Rady Miejskiej w Zamo?ciu z dnia

29 marca 1999 r. nadano statut instytucji kultury pod nazw? Powiatowa i Miej
ska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu dla miasta Zamo?cia i powiatu grodzkie

go. Na mocy porozumienia zawartego pomi?dzy Zarz?dem Miasta Zamo??

i Zarz?dem Starostwa Powiatowego, powierzono jej tak?e zadania powiatowej
.

biblioteki publicznej dla zamojskiego powiatu ziemskiego, które to funkcje

wype?nia do dnia dzisiejszego.
Na szczególn? uwag? zas?uguj? osi?gni?cia i dokonania Biblioteki w dzie

dzinie rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania ksi??ki w spo?ecze?stwie,
m.in. poprzez:
- organizacj? cyklicznych ogólnokrajowych i mi?dzynarodowych sesji oraz

konferencji naukowych,
- organizacj? licznych seminariów, szkole? i warsztatów o zasi?gu wojewódz

kim i powiatowym,
- prowadzenie wielokierunkowej aktywno?ci kulturalnej i edukacyjnej promuj?

cej literatur? pi?kn?, warto?ciow? literatur? dla dzieci i m?odzie?y,
- podejmowanie akcji s?u??cych w?a?ciwemu zagospodarowaniu czasu wolnego

dzieci i m?odzie?y,
- podejmowanie inicjatyw sprzyjaj?cych aktywizowaniu ?rodowiska bibliote

karskiego,
- propagowanie idei g?o?nego czytania dzieciom w ramach kampanii Ca?a Pol

ska Czyta Dzieciom.

Jedn? z form realizacji zada? i funkcji bibliotek, zw?aszcza w zakresie doku

mentacji i informacji o zbiorach jest dzia?alno?? wydawnicza. Podj??a j? w swo

ich dzia?aniach Biblioteka zamojska, koncentruj?c si? na tematyce regionalnej,

informacyjno-metodycznej i bibliograficznej. Dzia?alno?? edytorska obejmuje
zarówno wydawnictwa zwarte, jak i ci?g?e o charakterze informacyjnym, do

kumentacyjnym i naukowym. Skuteczn? form? promocji biblioteki i czytelnic
twa w ?rodowisku s? przygotowywane katalogi wystaw, wydawnictwa pokon

kursowe, druki informacyjne, znaki w?asno?ciowe, zestawienia, poradniki bi

bliograficzne, przewodniki biblioteczne.

Rok 1994 - to data rozpocz?cia procesu automatyzacji i komputeryzacji bi

blioteki. Obecnie skomputeryzowano wszystkie funkcje biblioteczne. Bazy

danych licz? l 300 000 rekordów. Biblioteka korzysta z programów bibliotecz

nych MAK, LIBRA, a od l maja br. PATRON, który stwarza mo?liwo?? udo

st?pniania publicznego katalogu w postaci serwisu www . Nabyte do?wiadcze

nia i metody pracy z zakresu komputeryzacji procesów bibliotecznych pracow

nicy biblioteki systematycznie przekazuj? placówkom bibliotecznym powiatu

zamojskiego.
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Rok 2005 by? rokiem szczególnym dla Zamojskiej Ksi??nicy, bowiem w tym
roku dla jej potrzeb oddano zmodernizowany budynek o ??cznej powierzchni
u?ytkowej 3002 m2 odpowiadaj?cy nowoczesnym potrzebom.

Nowy gmach Biblioteki stworzy? warunki do pozyskania i obs?ugi nowych

grup u?ytkowników oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszka?ców

regionu zamojskiego.

Ambicj? pracowników PiMBP jest by Biblioteka w nowej siedzibie pe?ni?a

funkcj? centrum informacji, by?a miejscem spotka? mieszka?ców spo?eczno?ci

lokalnej, miejscem jej integracji i rozwijania wi?zi mi?dzyludzkich, miejscem

sp?dzania wolnego czasu oraz aktywno?ci kulturalnej ró?nych grup spo?ecznych.
PiMBP reaguje na wszystkie zmiany w jej otoczeniu, dokonuj?c zmian w tra

dycyjnym profilu gromadzenia zbiorów. Zdecydowana wi?kszo?? korzystaj?
cych ze zbiorów bibliotecznych (62,2%) to osoby ucz?ce si? lub dokszta?caj?ce
na ró?nych poziomach. Biblioteka, zaspokajaj?c ich potrzeby czytelnicze sta

nowi zaplecze biblioteczne szkó?, a pe?ni?c wiele donios?ych spo?ecznie funkcji

tworzy nowe relacje mi?dzy edukacj? a ksi??k?. Wszelkie dzia?ania i zmiany

organizacyjne Biblioteki maj? na celu uczynienie z niej instytucji przyjaznej
i otwartej na oczekiwania mieszka?ców i czytelników. Szczególn? trosk? ota

czani s? czytelnicy naj m?odsi. Podejmowane s? dzia?ania skierowane do poten

cjalnych u?ytkowników w tej grupie wiekowej. Obok tradycyjnych form pracy

z czytelnikiem dzieci?cym prowadzone s? zaj?cia w oparciu o metody pedago

giki zabawy, lekcje przysposobienia czytelniczego, informacyjnego i kompute

rowego, konkursy literackie, plastyczne, ortograficzne i inne.

Mocn? stron? Biblioteki s? bogate zbiory, doskona?a baza lokalowa i wypo

sa?enie techniczne, ciekawa oferta kulturalna, pozytywnie rozwijaj?ca si?

wspó?praca z instytucjami i organizacjami lokalnymi, fachowa kadra bibliote

karska, ?wiadoma swojej roli wobec czytelnika i nowych wyzwa?.
Fakt nadania Bibliotece w Zamo?ciu imienia Stanis?awa Kostki Zamoyskiego

podnosi jej presti?, a bibliotekarzy motywuje do poszukiwania jeszcze lepszych

wzbogaconych form i ofert czytelniczych oraz kulturalnych. Obliguje tak?e do

przybli?ania u?ytkownikom Biblioteki postaci Patrona, jego dzia?alno?ci spo

?eczno-kulturalnej i o?wiatowej, pogl?dów na czytelnictwo i rol? ksi??ki w pro

cesie kszta?towania postaw obywatelskich, podnoszeniu poziomu gospodarcze

go i kulturalnego miasta i kraju.

Krystyna Gruszka

Dyrektor PiMBP w Zamo?ciu

im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
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Uchwala Nr XL1J//485/U6

Rady Miejskiej w Zamo?ciu

z dnia 26 kwietnia 2U06r

w sprawie nadania imienia i uniany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu

Na podstawie art. II ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539

z pó?n. zm.), art. 18 ust. 2, pkt. 15 lIStoWy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr /42, poz. 1591 zpó?n. zm.) oraz arr. 12 pkt. I l ustawy z dnia 5

czenvca 1998 o samorz?dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 200/ r. Nr 142, poz. 1592

z pó?n. zm.) Rada Miejska w Zamosciu uchwala co nast?puje:

§1

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publlczne] w Zamo?ciu nadaje si? imi? Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego.
§2

W zalqczniku do Uchwa?y Nr XXIXI325105 Rady Miejskiej w Zamo?ciu z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazw? Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna w Zamosciu wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
l. § l otrzymuje brzmienie:

"Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu"

zwana dalej" Bibliotek?" dzia?a na podstawie:
J. Ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno?ci

kulturalnej /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z pó?n. zm./.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach IDz. U. Nr 85, poz. 539 z pó?n. zm./.

3. Niniejszego statutu.
"

2. § 5 ust. 2 o/rzymu je brzmienie:

" Owalnej do identyfikacji zbiorów Biblioteki G?ównej o tre?ci: " Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu" oraz do zbiorów filii

bibliotecznych o tre?ci:
" Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu Filia Nr .....

"

§3

Wykol/anie uchwa?y powierza si? Prezydentowi Miasta Zamo??.

§4
Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Lubelskiego i wchodzi

w tycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia .

..

E)RADY
.
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MlNISTER8TWO KULTURY

IOZIEDUCJ'WANAROOOWEGO
Departament Dziedzictwa Narodo_ao

p.o . .lastgIcy Dyrektora
J_CIcIuJ

Pani

Klys?na Onaub

Dyrektor

Powiatowej l Miejskiej
Bl.'bliot.ck:i Publicznej
wZam.okiu

PrasrJ? lIel'deemie podzieIcowa? sa aproUJeDie na inanguruj? obchody
jubileullllU 85-1ecia ? i M?I:i.? Bibllot.eld PubHcsnej w Zam06ciu,
Uroc:.t;ylJto6? nadania jej hnJcnia Stanie?awa KoatIci ZlunoyUicgo.

NImc\y obowi? l?utbowe ? mi ft?cle udzia?u w tym
doo:ioalym wydarzeniu.

Na r?ce Pani Dyrektor Bk?IId.m ? WIIS}1Itldm b?bl?otekarzom., ktOny
.woim lIUJl88IIowanie przyozynI.H aI? do wypracowania wyaolciej po? instytucji.

Wyraiam n4dae,io, ie '" ?. jut '" n-:yrn gtIIaChu, c równym jak
dotychcau ? bod4 PIm,two kontynuowa? dzia?ania na rzecz;

UpOWMl'!Cbn!mia kulttuy, edukaeji, • ? promoc;ji czytelnictwa.
?YCIIC daIayclt ,ukcel6w w rcalflBOjf plan6w zawodowyt:h i spo?ecznych,

a takAe waeIkM:I pomytInoAci w iycln oaoblatym.

z wyrazami IIEIlcunku

Wara:rawa. dnja 18 ?III\la 2006 r.



•
Przewodnicz?cy
STOWARZYSZENIA

BIBLIOTEKARZY

POLSKICHilok 2a?OZCf\:" ! 917

W.m.w •..... ::_'j ... J?.? ... _ ..... 20.&L.J

Sz. Paru

Krystyna GRUSZKA

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Stanislawa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu

Szanowna Pan; Dyrektor,

85-/ecie kierowanej przez Pani? Biblioteki jest dla Zarz?du Gl?wnego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyj?tkow? okazj?, aby z/oty? serdeczne

?yczenia i gratulacje wszystkim, którzy w Zamo?ciu i na Zamojszczy?nie krzewi?

czytelnictwo i kultur? slowa.

Jeste?my ?wiadomi tradycji tej Ziemi, jej intelektualnych ?róde? oraz si/y ich

kilkusetletniego oddzia?ywania. Wyrazem tych zwi?zków jest zarówno imi?

patrona Ksiq?nicy Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, jak te? przyznany Bibliotece

przez Zarz?d Gl?wny SBP presti?owy Medal Bibliotheca Magna Perennisgue.
Pragniemy aby ten ?aci?ski, ponadczasowy kontekst medalowej sentencji

wyra?a? nasz? cze?? dla osi?gni?? Kole?anek i Kolegów, by odznaczenie

stanowi?o zach?t? do dalszej, jak?e ?mudnej, czasem niedostrzeganej z

publicznych wy?yn -

pracy.

W imieniu W?adz SBP tycz? wszystkim ludziom zwi?zanym z naszym zawodem

oraz ich sympatykom wielu rado?ci i zadowolenia z dobrze spe?nianych
obowi?zków.

Z wyrazami szacunku i pawa?ania

--- -,

??. '\-- G'
_-<.? .. V-A..<V<
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El?bieta STEFA?CZYK
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Pani

Krystyna Gruszka

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu

Z udowolenIem I SiJtysfakcj? przyj??em InIcjatyw? nadanIa Powiatowej I MiejskIej Bibliotece

Publicznej w Zamo?ciu ImIenia XlI Ordynata Stanis?awa Kostki Zamoyskiego -

polityka,
reformatora, mecenasa O?Wlllty, kultury, sztuki, ZJJIo?yde/a oraz tw6rcy zbiorow blbiloteki

Ordynacji Zamojskiej.

G??boko wierz?, ?e dokonania patrona, ró?norodna dzia?alno?? I pozostawiona nam

spu?cizna b?d? Inspiracj? I wyzwaniem do podejmowania nowych Inicjatyw oraz kreowania

dzia?ali na mla? oczekiwIlII czyteInlk6w. DzisiejSza uroczysto?? jest szczeg61nym wydarzeniem, nie

tylko dla praCDwnlk6w tej Instytucji, ale tak?e dla wszystkich mieszkaltc6w naszego MIasta

I Regionu. Cieszy fakt, ?e nIldanie ImIenia Stanis?awa KostkI Zamoyskiego mo?emy ?wi?towa? w

nowym obiekcie - funkCjonalnym, spe?niaj?cym standardy europejskie. Czujemy si? przez to

jeszcze bardziej godnymi przyj?? Imi? cz?owieka, którego najwi?kszym dokonaniem I trosk? by?o

zapewnienie w?a?ciwych warunk6w dla funkcjOnowania bIblioteki, galerii I muzeum. Nale?y

podkre?li?, ?e zgromadzony przez Ordynata Imponuftlcy ksl?gozbl6r, kolekcje malarstwa, rzeiby,
dzie?a Ikonograficzne I numizmatyczne, a tak?e bogaty zbl6r mllltari6w, ceramiki, szkla

I medallon6w nale?a?y do najwi?kszych w tamtych czasach. Jesrem przekonany, ?e ?wiadomo??

znaczenia ksl4?kl dla IcsztaItowanla osobowo?ci OrIJZ wra?liwo?CI cz?owieka, a tak?e funkcje

edukacyjne I Informacyjne bIbliotek oraz pasja I zaanga?owanie pracownlk6w Biblioteki dobrze

s?u?? rozwojowi czytelnIctwa I stanowI? ?wiadectwo wsp6lczesnego urzeczywIstnIania Idei

g?oszonych przez StanIs?awa Kostk? ZamoyskIego.

DzIsIejsza uroczysto?? b?d?ca Inauguracj? obchodów pI?knego jubileuszu 85 - leda

PowIatowej I MIejskiej Bibilotekl Publicznej w Zamo?cIu jest dla mnie mil? okazJi!/. do przekaunia

najserdecznIejszych, z serr:a p?yn?cych, podzI?kowali dla DyrekcjI I wszystkIch praCDwnlk6w
Blbl?otekl za podejmowane dzia?anIa na rzecz upowszechniania ksi??ki w?ród mleszkaltc6w naszego

miasta, codzIenny trud I trosk? w piel?gnowaniu polskiego j?zyka, rozbudzanIe zainteresowali

literatur? oraz Inicjatywy s?u??ce kszta?towaniu kultury czytelniczej w?ród najm/odszych
mleszkallc6w naszego Regionu.

Prosz? rownle? o przyj?de najserrJecznlejszych ?yczell zdrowia, pe?nej realizacji zamIerzelI

programowych, zadowolenIa z Ich rezultatów, satysfakcji z wykonywanIa pi?knego zawodu

bibliotekarza oraz wszelkiej pomy?lno?CI osobistej.

19 maja 2006 roku



STAROSTA ZAMOJSKI

Pani Dyrektor

Krystyna Gruszka,

Bibliotekarze i Pracownicy

Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

Szanoumi Jubililci,
85 -ta rocznica powstania BiblioteJci w Zamo?ciu zbiega si? w sposób szczególny

z aktem nadllnia bibliotece imienia. To podw6jna obzja do ?wi?towania.

Prosz? o przyj?cie wyrazów uznania dIIl szerokiego gremium bibliotekarzy i mi?o?ni1clJw ksiq?ki,

którzy na przestrzeni niemal?e wieku zbierali, grolTUldz.ili,

popularyzowali i upowszechniali czytelnictwo i bibliofilstwo w?ród spo?ecze?stwa.

Dzi?ki Pa?stwa pracy, determinacji i pasji wielu z nas - czytelników,

po raz pierwszy poznllUlll?o pi?kno ojczystego j?zyka,

histori? Polski i ?wiata, tradycj?, zdobycze nauki i kultury
a tak?e podró?owa?o po obszarach ba?niowych krain.

Pa?stwa wybór na patrona zamojskiej ksiq?nicy
mecenata kultury i nauki - Stanis?awa Kostk? ZAmoyskiego jest znakomity,

honoruje wniesione przez Niego zas?ugi w rozwój kultury
a szczególnie polskiego bibliotekarstwa potwierdzaj?c tym samym wielko??

i znaczenie rodu ZAmoyskich dIIl kultury narodowej.

?ycz? wszystkim Bibliotekarzom, czytelnikom i mi?o?nikom ksiq?ki

wielu owocnych lat dIIl polskiego czytelnictwa, warto?ciowych pozycji wydmuniczych,

ciekawych i pi?knie edytorsko wydanych ksi??ek.

?ycz?, by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ZAmo?ciu z godno?ci? nosi?a przyj?te

dzisiaj imi? wielkiego Polaka zwi?zanego z naszym Regionem.

a:

ZAmo??, 19 maja 2006 roku
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Wyisu Szko?A ?Ia l Admlnlstracp w ZutoKlu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamo??

tel./fax (0-84) 639-26-09. 639-26-10

e-mali: poczta@wszla.edu.pl. www: http://www.wszla.edu.pl

LIST GRATULACYJNY

Pani

Krystyna GRUSZKA
Dyrektor

Powiatowej I Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

Z okazji

jubileuszu 85- ecia

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne w Zamo?ciu

oraz nadania Bibliotece

imienia

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w imieniu w?asnym. Senatu oraz ca?ej spo?eczno?ci akademickiej

Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu

sk?adamy serdeczne gratulacje oraz ?yczenia

dalszych sukcesów w dzia?aniu

na rzecz mieszka?ców miasta Zamo?cia i Regionu.

Rektor

.??'



LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

RECTOR

POLITECHNIKA LUBELSKA

REKTOR

20·618 Lublin, ul. Nadbysrrzycka 38D, tel. (48,81 )538,11·00, fax (48·81) 532·26·12, e-mail: Polittchnika@pollub.pl

Szanowna Pani

Krystyna GRUSZKA

Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu

Z okazji Ss-lecia dzia?alno?ci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Zamo?ciu prosz? przyj??, od ca?ej spo?eczno?ci Politechniki Lubelskiej oraz ode

mnie osobi?cie, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Te wszystkie lata funkcjonowania Biblioteki naznacwne s? codzienn?, rzeteln?

prac?, twórczym wysi?kiem, d??eniem do rozwijania i zaspokajania ró?nych potrzeb

czytelniczych, o?wiatowych, kulturalnych i informacyjnych spo?eczno?ci lokalnej,

a przede wszystkim szczerym oddaniem ksi??ce i jej u?ytkownikom.

Z okazji Jubileuszu ?ycz? wszystkim pracownikom kolejnych sukcesów

w pracy bibliotecznej, najlepsz? za? ich r?kojmi? s? wierni czytelnicy i niezawodni

przyjaciele. Niech wolno mi b?dzie zacytowa? Jubilatce s?owa Jana Pawia II

wypowiedziane podczas po?wi?cenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego:

( .. .) aby ta Biblioteka stala si? miejscem, w którym wszyscy korzystaj?cy z jej

bogatych zasob6w znajd? ukierunkowanie i spelnienie szlachetnej pasji

poszukiwania prawdy.

Dr hab. in?. JózefKuczmaszewski, prof. PL

Lublin, dnia 19 maja 2006 r.



Oqlll?Utorzy.
CzytelaJcy i GoKJe

aroc:zyltelo aacluia ?m?ea?a

Staaiabwa ICoItki ZamoyU?elO

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece hbliUllCj
wZamok?1?.

SZlJIC)wa? UczCltD?cy Wllpracli
obchodów pblleun 8S-Jecia Biblioteki

W dalll udula Powiatowej I Mlejlklej Bibliotece PubllcZDcj w Zamoklu Imleala

StuuUwa Kostki Zamoylk1ego. twórcy Biblioteki Ordynacji Zamojskie) Biblioteka

1m. HlcrOll?ma ?..op?clJlaklego om larz4d Okr?gu StowarZYlzala Bibliotekarzy Pol

skich w LubliDIe Ik?adaj4 scrdcczac gratWacje. SpccjaJac podzl?koWlala kierujemy pod
adrClCm Pau MarcJu Zamoyskiego. Prczydata M1uta Zam? oraz w?adz AmofZ4(lo

wych za lfworZCDIe Lmojlklcj ?:tDlCy bardzo dobrych WI1IIIIków pracy. a taili za

wkhd w podaoucDIe preatl:tu Biblioteki.

Od 85 lat Biblioteka w Zamoklu -

poprzez gromadzeDle I udoet?plllule warto

Ielowe80 bl?gozbloru zupokaja potrzeby czytellllczc.lDformacyjac I edukacyjDc kolej
DYch pokoJu m?eszlwlców. Przez dziesi?ciolecia Jubilatka dyumlczDle zmlalab "'6;
wlzeruac!t. PCba14C rótae fllDkcjc: byh bi41Dlq mlejsk", wojcwódz4 l obcale jest bi

bliotek, m?ejl? I powlatow", Na wyrazy uZDall.la zu?u8Uje azczc8ÓW db? o zbiory.
w tym taktc zbiory dokumcDtIlj? dorobck kuJtIlry I tradycji rcglOD?lacj. Biblioteka w

sposób profcsjOD?Jay wpiluje .I? w oblicze kultllrUac uodowiJh. Na jej obcCDy wizeru

ack wp?ywa m.lD. automatyzacja prOCCllÓw blbliotCCZDych. b?d4ca wyruem wspó?pracy
z wbdzaml samorZ4dowyml I Jtuow14ca ocIpowled:t Da potrzeby wip6?czcsDYch u:tyt
kowDlków.

NaJcty podkrdlit. te wlcJoJetllle 0I1'8ll.1?c1a umojlklcj Biblioteki. to takte -

ue

tew praca by?ych I obeCDych bibliotekarzy. Ich kompctCDCje zlWodowc. OIOblJte predys
pozycje. aktywu I twórcza poetln.

Grltlllllj4C pracowDlkom Ksl41lllcy dotychczuowych dokou? tyczymy kolej
DYch Wiplllla?ych sukCClÓw. wleraych czytellllków I wa?olciowych bl? a wJzyJtklm
obeCDym satysfakCji w pracy zawodowej oraz zdrowia I pomy'.IaokJ w tyciu OIOblJtym.

Dyrektor
?,,6dzklcj Biblioteki l'Isbliaoej

Im. H1cI<lllJma ?.opaclUkJcso

Za Zan4d O?8u

StowanylZUb BlbJJotchrzy PoJaklch

"LII.
" LublJaJc

C;:>?-
,

<-::..- I ---c

Anna /piec Za/ki Ciuru?

LUBLIN - ZAMO$C. 19 maja 2006
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llItysryw (;"uszltA

DyaElcroa

POwiATOWEj i MiEjskiEj
BibUonki PubUcZNEj
W ZAMo?ciu

z obzji ulllOCZJ5l'O?Ci

ud.UlliA w dNiu 19 MAjA 2006 IlOku

Biblionc:E i.iENiA Sr_hlAwA Kosr?i ZuIop/dEt;o ilWlqulUlj?CEj
obchody jubilEvnu ., - lEciA PiMBP w z-oic:iu,

H?A.cWIy sodECZIIIE

iyc:zENiA cWsuj koll1flllUACji dzidA qodNEqO pA1IlOIIIA .ECEIIIAM 5ZTUki,

ZA?oiyciElA ptJblicuEj Bibliomd o.dylllAC:ji ZAMojskiEj, dlA lrróIIEqo kulTUU

i O?wiATA .iA?A ud wyuz ?1lO.NE ZNACZENiE.

tYCZYMY PANi i wspóIpucowNikoM cWJuqo llÓWIIIiE qodNEqO
kONTyNUOWANiA wsp.uiAlych TUdycji ZAMOjskiEj bi?iNicy, bóuj dziA?.dNoK

JEST POWSlECleNiE ZIIIAIIIA i CENioNA.

Bilqouj 19.0'.2006 IlOk
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POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w HRUBIESZOWIE

Szanowna Pani

Krystyna Gruszka

Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu,b/i('iii:,ej?,?

w Zamo?ciu

okazji pi?knego jubileuszu 85-lecia Biblioteki Zamojskiej,
iTlUIUU,nlU •• et nrncerurt wielkiego

'

bibliofila i mecenasa kultury - Stanis?awa Kostki

'odznaci'i?i'a I Medalem Bibliotheca Magna-Perennisque,

.???;t????]f' r?i;?/!:?tfl'?'V',?>,''''
Publiczna w Hrubieszowie sk?ada serdeczne

""V"'''"'I'U, aby podkre?li? rol? Waszej Biblioteki w kulturalnej

spo?eczno?ci.
Powinniscie 'by?' dumni, 'bo Wasz? prac? uczestniczycie w szerzeniu

?warto?ci humanistycznych, 'Iv upowszechnianiu czytelnictwa, w rozbudzaniu

?!iI?dJlWlidu'ab1Vc'haspirac;;i i d??e? mieszka?ców.

Wyra?amy uznanie dla Waszej dotychczasowej pracy, za aktywno??

rozwoju czytelnictwa, za upowszechnianie ksi??ek i warto?ci jakie

przy j??. ?yczenia wytrwa?o?ci w pracy, owocnej i partnerskiej
z w?adzf;nittsamorz?dowymi, jeszcze ?ci?l?;szych kontaktólli

?Zl'I'el1iitc.ienl, a w ?yci1Jf)sobistym du?o rado?ci i pomy?lno?ci.



TOWARZYSTWO REGIONALNE

HRUBIESWWSKIE

im. Stanis?awa Staszica

w Hrubieszowie

SZIInowna Pani

Krystyna Gruszka

Dyrektor

Powiatowe) i Miejskiej Biblioteki P"blicznej
w Zamo?ciu

Z okazji pi?knego Jubileuszu 85 - lecia Biblioteki Zamojskiej oraz

uroczysto?ci nadania Jej imienia Stanis?awa Kostki Zamoyskiego i odznaczeniem

Medalem Bibliotheca Magna-Perennisque prosz? o przyj?cie serdecznych

gratulacji wraz z tyczeniami dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej spo?eczno?ci.
wielu wspania?ych pomys?ów s?u??cych zaspakajaniu potrzeb czytelniczych
i kulturalnych oraz w dokumentowaniu i popularyzowaniu dziejów i tradycji

urokliwego Zamo?cia.

tycz? równie? odwagi i wytrwa?o?ci w pokonywaniu przeciwie?stw.

samych sukcesów i wielu oddanych przyjació?.

Hrubtesx?w - Zamo??. dnia 19 maia 2006
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S?/I01P/la POlI?!

Krys?/IO GntSZko

Dyrektor P01II?atmvej i Mi#ski#
Biblioteki PNbli&zn# 1IJ Zamo?dM

Szanowni Pa?stwo!

Nadanie imienia to jeden Z najbardify uroC1Js!Jch i 1VY,,?01li'11Vc.f.11

aktów zarrJwno w tJciu biblioteki jak i spo?eCiJlo?ci lokalnej.
obowi?zki uniemo?liwiaj? mi osobiste uczestnictwo w ty wSJ'amralt71

uroC1Jsto?ci, za co bardzo przepraszam.
W ty D!Jj?tkowy chwili chcia?ai!Ym pogratulowa? 1l(Jboru Pl1tmn,111

Biblioteki. XII ort!Ynat Stanis?aw Kostka Zamoyski to

nieZ1l(Jk?a,jego Zas?ugi na poili kultmy i nauki s? 1l(Jsoko cenione

a postawa stanowi wzorzec god'!Y na?ladowania.

Scali? i uporz?dkowa? cenne Zbiory rodowe, i!J? twórc? DztJ'ROTleA'l1)

Ort!Jnaqi Zamojskiy, f(ywo interesowa? sir. rozwojem biblioteki,

wzbogaca? j? w bezcenne wolllmi'!Y, w?asnoflCiJlie IIStala? /JtTJ1wel'lie",tiel
.

dife?, a tak?e sporz?dza? inwentarze.
W imieniu wszystkich pracowników

Biblioteki PubliCiJly im. An'!Y Kamie?skiy w ?widniklI,

uroC1Jsto?ci nadania imienia na flce Pani Dyrektor sk?adam strl1e?'7Iel

tJczenia dla wszystkich Pa?stwa. Niech spr.7Jjaj?ce okoliCiJlO?ci 'Y1111J'?,1

Pa?stwu na realizage wszelkich planów i zamierze?,

lIr7Unn?:'YlUsa!JsJakgr. i zadowolenie.
ProsiJ pr.aJ4f moje gor?ce pozdrowienia oraz 1l(Jrtr.(} szacunkll .

Dyrektor Miejsko-Powia1o"i
Biblioteki PlIbli? im. Anny Kamie?skiej
w ? widnikll

Jadwiga Cio?ek

{?

?widnik, dnia 19.05.2006r.



Informacja o dzia?alno?ci Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu w 2005 roku

Sie? biblioteczna

Rok 2005 by? rokiem d?ugo oczekiwanej przez PiMBP przeprowadzki do

nowego obiektu przy ulicy Kamiennej 20. Biblioteka zacz??a obs?ugiwa? czy

telników w nowym lokalu od 15 czerwca 2005 r.

Na terenie Zamo?cia dzia?alno?? biblioteczn? prowadzi?a Powiatowa i Miej
ska Biblioteka Publiczna i 6 filii bibliotecznych oraz 2 punkty biblioteczne -

w Spó?dzielni Mieszkaniowej Energetyk (FB nr 2) oraz przy Polskim Zwi?zku

Niewidomych w Zamo?ciu. Sie? biblioteczn? obecnie tworz?:
• Biblioteka G?ówna przy ul. Kamiennej 20,
• Filia Biblioteczna nr l, ul. Wyszy?skiego 51a,
• Filia Biblioteczna nr 2, ul. Wiejska 17,
• Filia Biblioteczna nr 3, ul. Brzozowa 26a,
• Filia Biblioteczna nr 4, ul. Peowiaków 66,
• Filia biblioteczna nr 5, ul. Jana Paw?a II nr 10,
• Filia Biblioteczna nr 6, ul. Prusa 2.

Przy Bibliotece G?ównej, poza g?ównymi dzia?ami (Wypo?yczalni? G?ówn?,

Czytelni? G?ówn?, Czytelni? Prasy), znajduje si? Oddzia? dla Dzieci i M?odzie

?y, powsta?y na bazie zlikwidowanej FB nr 8, O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych utworzony po likwidacji FB nr 3, Centrum Informacji Ekologicznej,
Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie, Dzia? Zamo?ciana, Dzia?

Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa, Zamojski O?rodek Informacji Euro

pejskiej, Czytelnia Internetowa, Mediateka, Pracownia do pracy indywidualnej,
Galeria Ex/ibris.

W 2005 roku oddano do u?ytku przystosowany na cele PiMBP w Zamo?ciu

nowy lokal o ??cznej powierzchni 3002 m2• Przeniesiono do niej zbiory Biblio

teki G?ównej oraz cz??? zbiorów po zlikwidowanych filiach miejskich. Dla

potrzeb Biblioteki przekazano 2000 m', pozosta?? powierzchni? zaj?? M?odzie

?owy Dom Kultury. Powierzchnia ogólna Biblioteki razem z filiami wynosi
2 498m2 (wzrost o 794 m-), natomiast powierzchnia biblioteczna 2 321 m2

(wzrost o 986m2). Powierzchnia biblioteczna siedziby g?ównej to l 867m2,
6 filii bibliotecznych - 454 m2•

Ogólna liczba miejsc dla korzystania przez czytelników - 238, w tym siedzi

ba g?ówna - 185, filie - 53.

Obecny lokal siedziby g?ównej PiMBP w ca?o?ci przystosowany jest do ob

s?ugi osób niepe?nosprawnych. Wyposa?ony jest w odpowiedniej wielko?ci

wind?, dost?pne dla poruszaj?cych si? na wózkach sanitariaty. Korytarze oraz
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przej?cia posiadaj? odpowiedni? szeroko??. Budynek pozbawiony jest barier

architektonicznych.

Zbiory

Ksi?gozbiór sieci miejskiej PiMBP w Zamo?ciu na dzie? 31.12.2005 r. wy-

nosi 232 315 jednostek ewidencyjnych w tym:
- ksi??ki 217 087 wol.

- czasopisma 4 670 jedno
- zbiory specjalne 10 558 jedno

Struktura ksi?gozbioru przedstawia si? nast?puj?co:
- literatura pi?kna dla doros?ych 80 232 wol.

- literatura pi?kna dla dzieci 34 821 wol.

- literatura popularnonaukowa 102 034 wol.

W roku 2005 do zbiorów PiMBP w Zamo?ciu wp?yn??o 19 020 jednostek

ewidencyjnych na kwot? 241 319,41 z?:

- zakup 6 736 jedno o warto?ci 138 312,64 z?

- dary 2 539 jedno o warto?ci 20 689,59 z?

- inne 9 745 jedno o warto?ci 82 317,18 z?

W roku sprawozdawczym zakupiono 6 736 jednostek ewidencyjnych o ??cz

nej warto?ci 138312,64, w tym:
- ksi??ki 6 623 wol. o warto?ci 132941,95 z?

5370,69 z?.- zbiory specjalne 113 jedno o warto?ci

Czytelnictwo

W 2005 r. osi?gni?to nast?puj?ce wyniki czytelnicze:

zarejestrowano 17 785 czytelników wypo?yczaj?cych na zewn?trz;

zarejestrowano 7 874 odwiedziny czytelników korzystaj?cych na miejscu
w bibliotekach;

zarejestrowano 2559 czytelników do lat 15;

zarejestrowano 207 563 wypo?yczenia na zewn?trz, w tym ksi??ki 195 119;

zarejestrowano 50 797 wypo?ycze? na miejscu, w tym ksi??ki 23 496;

zarejestrowano 12444 wypo?ycze? zbiorów specjalnych na zewn?trz (ka

set) dla czytelników niewidomych i niedowidz?cych, 128 wypo?ycze? zbio

rów specjalnych na miejscu, w tym 97 dokumentów elektronicznych;
ogó?em wypo?yczono na zewn?trz i na miejscu 258 360 jednostek materia

?ów bibliotecznych;
zarejestrowano 101 057 odwiedzin czytelników.

Nast?pi? lekki spadek czytelnictwa spowodowany zamkni?ciem Biblioteki

G?ównej przez ponad 4,5 miesi?ca (przeprowadzka) oraz likwidacj? 5 filii bi

bliotecznych.
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Dzia?alno?? kulturalno-edukacyjna i wydawnicza

W ramach dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i edukacyjnej PiMBP zorgani
zowa?a 707 form animacji kulturalnej: spotkania z pisarzami, konkursy literac
kie, czytelnicze i plastyczne, wystawy, pogadanki, projekcje filmowe video,
monta?e literackie, czytanie bajek i inne. Dzia?alno?? ta ma istotne znaczenie
dla poszerzania kr?gów odbiorców ksi??ek, jak i dla kszta?towania czytelni
czych zainteresowa?. Te w?a?nie programy kulturalne i edukacyjne biblioteki

sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób odwiedza wypo?yczalnie i czytelnie. W ww.

formach wzi??o udzia? 12524 uczestników. W konkursie na najlepiej przepro
wadzon? kampani? spo?eczn? Ca?a Polska Czyta Dzieciom Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu otrzyma?a medal, podobnie jak w roku 2004.

W ramach dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej oraz s?u??cej upowszechnia
niu czytelnictwa w okresie sprawozdawczym zrealizowano nast?puj?ce przed
si?wzi?cia:

- Cuda natury -

powiatowy konkurs literacko-plastyczny o tematyce eko

logicznej. Podsumowaniu konkursu towarzyszy?o otwarcie wystawy pokonkur
sowej, na której wyeksponowano 34 prace plastyczne oraz 14 literackich,
a tak?e prezentacja wydawnictwa pokonkursowego pt. Cuda natury.

-

Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia -

powiatowy konkurs fotograficzno
plastyczny dla dzieci i m?odzie?y po?wi?cony obchodom Roku Zamo?cia.

- Lektura te? mo?e by? przyjemna - miejski konkurs na recenzj? lektury
szkolnej. Przedsi?wzi?cie adresowane by?o do dzieci i m?odzie?y szkó? podsta
wowych, m?odzie?y gimnazjalnej i pogimnazjalnej.

- ?yj? bez papierosa - konkurs o tematyce antynikotynowej realizowany
w?ród dzieci i m?odzie?y m. Zamo??

- XVI Zamojskie Spotkania z Literatur? -

coroczna impreza s?u??ca po
pularyzacji czytelnictwa, upowszechnianiu ksi??ki oraz interesuj?cych osób

zwi?zanych z regionem. W tegorocznej imprezie sporo miejsca po?wi?cono
obchodom Roku Zamo?cia. Zamys? ten zdecydowa?, ?e w?ród go?ci dominowa
?y osoby zwi?zane z miastem i regionem.

- Wspólne czytanie -

magiczna podró? ku doros?o?ci -

kontynuacja
przedsi?wzi?cia prowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii Ca?a Polska

Czyta Dzieciom. Akcja s?u?y upowszechnianiu idei g?o?nego czytania. Realiza

cja programu w 2005 r. obejmowa?a nast?puj?ce zadania:
- Podsumowanie prowadzonej w okresie 6 grudzie? 2004 r. - 15 stycze?

2005 r. akcji ph. ?Wi?teczny kufer z ksi??kami
-

Realizacj? konkursu ph. W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Christiana Andersena.

Konkurs, który mia? form? krzy?ówki literackiej opracowanej w oparciu o ba?nie
autora, zorganizowany zosta? przy wspó?pracy Kroniki Tygodnia, która 2 maja
zamie?ci?a formularz krzy?ówki zapraszaj?c dzieci do jej rozwi?zania i nadsy?a
nia prawid?owych odpowiedzi.
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- Imprez? Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci zorganizowan?
w dniu 3 czerwca 2005 roku. Jej program obejmowa? g?o?ne czytanie dzieciom

ba?ni Andersena oraz ksi??ek Barbary Gawryluk.
? Tydzie? Bibliotek - w??czaj?c si? do ogólnopolskiej akcji s?u??cej promo

cji ksi??ki, czytelnictwa i biblioteki w dniu 13 maja zorganizowano uroczyste

spotkanie by?ych i obecnych pracowników bibliotek miasta i powiatu zamoj

skiego z w?adzami samorz?dowymi.
- Konkursem ph. Co wiesz o Unii Europejskiej PiMBP w Zamo?ciu w??

czy?a si? w miejsk? imprez? ph. Euromajówka.
- Promocja ksi??ki S?uga Mesjasza

- impreza zorganizowana zosta?a 14

wrze?nia w Galerii Ekslibris. Ksi??ka jest wywiadem-rzek? przeprowadzonym
z ks. Grzegorzem Paw?owskim, który z Zamojszczyzn? zwi?zany jest poprzez

okres okupacji niemieckiej.
- Premiera ksi??ki Krzysztofa Czarnoty DLA CIEBIE DZIADKU. Odby

?a si? ona 18 listopada w Galerii Ekslibris. Ksi??ka jest trzeci? publikacj? auto

ra, w której przedstawia on dramatyczne losy rodziny zes?anej na Sybir.
- Promocja ksi??ki ks. Dr Czes?awa Galka My?l pedagogiczna Boles?awa

Prusa na tle pozytywizmu polskiego.
- Bankowe ABC - trwaj?cy od 15 pa?dziernika do 15 grudnia 2005 r. pro

gram, którego celem by?o upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w?ród m?o

dzie?y gimnazjalnej m. Zamo?cia. W wyniku realizacji projektu PiMBP wzbo

gaci?a tak?e swoje zbiory o nowo?ci z zakresu literatury ekonomicznej. Projekt

sfinansowany zosta? ze ?rodków Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga.

Uzupe?nieniem imprez edukacyjno-kulturalnych by?a dzia?alno?? wystawien-
nicza. W 2005 roku przygotowano nast?puj?ce wystawy:

- Cuda natury
-

wystawa pokonkursowa;
- Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia -

wystawa pokonkursowa;
- W krainie tycia i ba?ni Christiana Andersena. Wystaw? zorganizowano

w zwi?zku z obchodami 200. rocznicy urodzin ba?niopisarza. Ekspozycj? sta

nowi?o 8 plansz tematycznych dotycz?cych m.in. najwa?niejszych wydarze? z ?ycia

Andersena, a tak?e egzemplarze pojedynczych utworów i zbiory ba?ni;
- Pieni?dz na przestrzeni dziejów -

wystawa realizowana w ramach pro

gramu Bankowe ABC;
- Wa?ne sprawy

-

wystawa fotografii Agnieszki Szyku?y - absolwentki

Wydzia?u Artystycznego UMCS w Lublinie;
- Od Elementarza do Weso?ej Szko?y - ekspozycja, której celem by?o zapre

zentowanie dorobku edytorstwa edukacyjnego oraz przemian jakie dokona?y si?
w tej dziedzinie na przestrzeni lat;

- Zamo?? dla dzieci - jak powsta?a ksi??ka
- ekspozycja realizowana w ra

mach obchodów Roku Zamo?cia prezentowa?a twórczo?? plastyczn? uczniów

Liceum Plastycznego w Zamo?ciu. Na jej podstawie powsta?y ilustracje do
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ksi??ki Izabeli Winiewicz-Cybulskiej Jak Dusiek i Bajdek zwiedzali zamojsk?

starówk?;
- Karen Blixen - ?ycie i twórczo?? -

wystawa o charakterze biograficznym

prezentowa?a pe?ne trudno?ci i zawirowa? ?ycie K. Blixen, jej artystyczne fa

scynacje, rysunki i malarstwo, a tak?e niezwykle interesuj?c? drog? pisarsk?.
Ze zbiorów w?asnych Biblioteki przygotowano nast?puj?ce wystawy regionalne:

- Stanis?aw M?odo?eniec (1895-1959) -

poeta, wspó?twórca polskiego futu

ryzmu (110 rocznica urodzin);
- Jaros?aw Iwaszkiewicz (1894-1980) - prozaik, poeta, dramaturg (25 rocz

nica ?mierci).
- W ramach obchodów Roku Zamo?cia oraz w 400-lecie ?mierci za?o?yciela

Zamo?cia w nowym lokalu biblioteki przygotowano wystaw? "Jan Zamoyski

(1542-1605) kanclerz i hetman wielki koronny".
W 2005 roku opracowano, przygotowano do druku i wydano nast?puj?ce

wydawnictwa:
- Bibliotekarz Zamojski nr l i 2/2005 (21,22)
- wydawnictwo pokonkursowe Cuda natury.

Przygotowano do druku folder o patronie biblioteki Stanis?awie Kostce Za

moyskim w nak?adzie 1000 egz. oraz wydawnictwo Zamo??. Bibliografia 1997-

2004 (317 poz.) w nak?adzie 300 egz.

Komputeryzacja

W roku 2005 PiMBP w Zamo?ciu pozyska?a ?rodki z Ministerstwa Kultury
na projekt Biblioteka przyjazna czytelnikowi i Komputeryzacja PiMBP w Zamo

?ciu. ??czna kwota dofinansowania obydwu projektów wynios?a 750 tys. z?,
w tym wk?ad w?asny miasta Zamo?cia 300 tys. z?. Realizacja wniosków pozwo

li?a na wyposa?enie Biblioteki w 84 komputery oraz sprz?t peryferyjny. Zaku

piono równie? nowy program biblioteczny PATRON. Na wyposa?enie Media

teki oraz innych dzia?ów zakupiono sprz?t audiowizualny, m.in.: telewizory,
wie?e, radiomagnetofony z CD, DVD z magnetowidem do obs?ugi spotka?, kon

ferencji, rzutnik i projektor cyfrowy, kamer? i aparaty cyfrowe. Z my?l? o czy

telnikach niepe?nosprawnych zakupiono zestaw komputerowy z autolektorem

i powi?kszalnikiem oraz czytak - urz?dzenie do odtwarzania ksi??ki mówionej.

Realizacja ww. projektów pozwoli?a na unowocze?nienie pracy PiMBP w Za

mo?ciu, a dost?p do internetu umo?liwi? korzystanie z szerokich baz danych.
Dzi?ki realizacji ww. zada? zorganizowano Czytelni? Internetow?, wyposa

?ono Mediatek? w sprz?t multimedialny i skomputeryzowano wszystkie funkcje
biblioteczne.

Do zgromadzonych mikrofilmów i mikrofisz zakupiono czytnik, aby czytel

nicy mogli korzysta? z tych zasobów.
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Stan komputerowych baz danych

Stan baz danych z Biblioteki Narodowej na koniec 2005 r. wynosi?:
- Przewodnik Bibliograficzny

- 420 629 opisów,
- Bibliografia Polskich Wydawnictw Ci?g?ych - 8 278 opisów,
- Bibliografia Wydawnictw Ci?g?ych Nowych, Zawieszonych i Zmieniaj?-

cych Tytu? - 15 222 opisy,
- Bibliografia Zawarto?ci Czasopism - 507 428 opisów,
- Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej -

2663 opisy,
- Prasa - 33 864 opisy,
- Bibliografia Ksi??ek Podziemnych 1976-1989 - 6 499 opisów,
- ISBN - Katalog polskich wydawców - 12 029 opisów,

Stan w?asnych baz danych
- Katalog G?ówny Biblioteki w MAK - 41 084 (66421 wol.),
- Katalog G?ówny w Librze - 192 411 rekordów,
- Baza REGION - 56 260 opisów,
- Baza zagadnieniowa - 11 500 opisów,
- Baza osobowa - 4 204 opisy,
- Baza bibliologiczna - 3 848 opisów,
- Baza repertuarowa

- 255 opisów,
- Baza d?s-ów - 5 169 opisów.

PiMBP w Zamo?ciu znaj?c trudno?ci finansowe samorz?du miasta Zamo?cia

wyst?pi?a z 31 wnioskami o pozyskanie ?rodków pozabud?etowych. Zosta?a

w roku 2005 beneficjentem a? czterech programów operacyjnych Ministerstwa

Kultury. Cztery nasze wnioski, spo?ród sze?ciu, zyska?y akceptacje i dofinan

sowanie wynosz?ce w sumie 741 700 tys. z?. Miasto Zamo?? dofinansowa?o

ww. zadania kwot? 300 000 z?.

Ministerstwo Kultury pozytywnie zaakceptowa?o 4 projekty:

Zamojska Akademia Edukacji Kulturalnej
-

program dofmansowany w wy

soko?ci 200 tys. z?. S?u?y? on wielokierunkowej edukacji kulturalnej ró?nych grup

wiekowych, spo?ecznych i zawodowych mieszka?ców naszego miasta i powiatu.
Realizowane w ramach projektu zadania sprzyja?y rozwojowi czytelnictwa i zain

teresowa? ksi??k? oraz ró?nym przedsi?wzi?ciom kulturalno-o?wiatowym.

Drugim programem realizowanym przez PiMBP w Zamo?ciu, a finansowa

nym m.in. ze ?rodków Ministerstwa Kultury, by? program Promocja czytelnic
twa. Pozwoli? on uzupe?ni? w 2005 roku zbiory Biblioteki i jej filii na ogóln?

kwot? 91 700 z?.

Kolejnymi programami realizowanymi w minionym roku przez PiMBP w Za

mo?ciu ze ?rodków Ministerstwa Kultury by? projekt Biblioteka przyjazna

czytelnikowi oraz Komputeryzacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
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blicznej w Zamo?ciu. ??czna kwota dofinansowania obydwu projektów wynosi
450 tys. z?. Pozwoli?a ona m.in. na wyposa?enie w zbiory multimedialne i sprz?t

komputerowy Biblioteki G?ównej ijej filii bibliotecznych.
l pa?dziernika 2005 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo

?ciu rozpocz??a realizacj? programu Zamo?? - ?uck, Nadgraniczne Centrum

Informacji Regionalnej. Na realizacj? programu placówka otrzyma?a dofinan

sowanie ze ?rodków Unii Europejskiej w wysoko?ci 9 700 EUR. W ramach

zadania przy PiMBP w Zamo?ciu utworzone zosta?o Nadgraniczne Centrum

Informacji Regionalnej, którego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie,

przechowywanie i udost?pnianie dokumentów dotycz?cych wschodnich obsza

rów przygranicznych. Centrum powsta?o na bazie dotychczasowych zbiorów

regionalnych Biblioteki. Informacje o posiadanych zasobach regionalnych oraz

ukazuj?cym si? pi?miennictwie znajdowa? si? b?d? w elektronicznej bazie RE

GION. Centrum posiada? b?dzie w?asn? stron? internetow?.
W miesi?cu listopadzie 2005 r. Biblioteka pozyska?a ?rodki z Euroregionu

Bug na Polsko-Ukrai?skie Centrum Transgranicznej Wspó?pracy Gospo

darczej w kwocie 281 tys. euro, ale ze wzgl?du na brak ?rodków na wk?ad

w?asny musieli?my zrezygnowa? z przyj?cia grantu.
15 paidziernika Biblioteka rozpocz??a realizacj? przedsi?wzi?cia Bankowe

ABC. Program ten, s?u??cy upowszechnianiu w?ród m?odzie?y wiedzy z zakre

su ekonomii, bankowo?ci i finansów zyska? wysok? ocen? i aprobat? Fundacji

Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Fundacja udzieli?a PiMBP w Zamo

?ciu dotacji w wysoko?ci 10 520 z? na realizacj? zg?oszonego projektu. ?rodki

finansowe pozyskane w ten sposób pozwoli?y m.in. uzupe?ni? zbiory Biblioteki

w najnowsz? literatur? z zakresu ekonomii, finansów i bankowo?ci, a tak?e prze

prowadzi? inne dzia?ania s?u??ce upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej w?ród

m?odzie?y (prelekcje, wycieczki do banków i biura maklerskiego, konkursy).
W roku 2005 PiMBP w Zamo?ciu pozyska?a równie? dofinansowanie zada?

w zakresie edukacji ekologicznej. Podmiotem, który udzieli? wsparcia finanso

wego w tym zakresie by? Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospo
darki Wodnej w Lublinie. Za pozyskane z Funduszu ?rodki w wysoko?ci 4 950 z?

Biblioteka zakupi?a zbiory z dziedziny ekologii oraz zorganizowa?a powiatowy
konkurs Cuda natury s?u??cy edukacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y.

Ze Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu pozyskano dodatkowe ?rodki na

szkolenie "Dzieci?stwo jak ba??", seminarium "Zamo?? w literaturze i literatura

o Zamo?ciu", "Zamojskie Spotkania z Literatur?", czasopismo Bibliotekarz

Zamojski, zakup ksi?gozbioru, natomiast z Urz?du Miasta Zamo?cia na konkur

sy "?yj? bez papierosa" oraz "Lektura te? mo?e by? przyjemna".
Rok 2005 by? rokiem bardzo dobrym dla Biblioteki w Zamo?ciu. Zacz??a ona

funkcjonowa? w nowym lokalu zaadaptowanym i wyposa?onym na potrzeby
Biblioteki. Biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Wi?k-
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szo?? zbiorów jest przeznaczona do wypo?yczania. Czytelnicy maj? wolny

dost?p do literatury pi?knej, wa?ne miejsce zajmuje ksi??ka mówiona, przezna

czona dla inwalidów wzroku i dyslektyków. Wkrótce czytelnicy b?d? mogli na

miejscu obejrze? filmy, pos?ucha? nagra? na p?ytach kompaktowych. Z naszego

katalogu w nied?ugim czasie b?dzie mo?na korzysta? poprzez Internet. U?yt

kownicy maj? do dyspozycji kilkana?cie stanowisk komputerowych z dost?pem
do Internetu, mog? równie? na miejscu korzysta? z bazy LEX oraz licznych baz

danych. Od chwili funkcjonowania w nowym lokalu przy ul. Kamiennej 20

Biblioteka cieszy si? ogromnym zainteresowaniem. Jej u?ytkownicy to przede

wszystkim m?odzi ludzie: studenci, uczniowie i dokszta?caj?cy si?.

Halina Biniek
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Stanis?aw Kostka Zamoyski
(13 ? 1775 - 2 IV 1856)

w tym roku mija 150 lat od ?mierci Stanis?awa Kostki Franciszka Salezego

Reginalda Zamoyskiego, polityka, XII ordynata zamojskiego, dzia?acza spo?ecz

nego, gospodarczego, twórcy biblioteki ordynackiej, mecenasa nauki i kultury.
Urodzi? si? 13 stycznia 1775 r. w Warszawie jako trzeci syn Andrzeja, X ordy

nata zamojskiego, kanclerza wielkiego koronnego i Konstancji z ksi???t Czartory
skich-Koreckich, Dzieci?stwo i m?odo?? sp?dzi? w Zamo?ciu. W pierwszych
latach ?ycia przebywa? cz?sto w Wiedniu dok?d zwykle wyje?d?ali rodzice.

W 1798 r. maj?c 23 lata o?eni? si? z córk? Adama i Izabeli z Flemingów, Zo

fi? Czartorysk?.
Stanis?aw Kostka Zamoyski by? zapalonym podró?nikiem. Wyje?d?a? sam

albo z rodzin? za granic? i zwiedza? Angli?, Niemcy, Francj? i W?ochy. Odby
wa? podró?e do Pragi i Wiednia.

Po ?mierci starszego brata Aleksandra, 26-letni hrabia Stanis?aw Kostka obj??

Ordynacj? Zamojsk? (w styczniu 1801 r.) i dope?ni? w kolegiacie przysi?g?

zgodnie z aktem erekcyjnym. Gdy obj?? ordynacj? zamieszka? w Podzamczu

pod Maciejowicami.
W ko?cu XVIII w. i pocz?tku XIX stulecia dzi?ki trosce i mecenatowi jego

ojca kanclerza Andrzeja, brata Aleksandra Augusta, a zw?aszcza dzi?ki Stani

s?awowi Kostce Zamoyskiemu Zamo?? sta? si? znacz?cym o?rodkiem kultural

no-naukowym.
Stanis?aw Kostka Zamoyski nale?a? do najwybitniejszych w rodzie Zamoy

skich mecenasów nauki, kultury i sztuki. Wype?nia? obowi?zki kuratora szkó?

imienia Zamoyskich. Nie szcz?dzi? ?rodków na utrzymanie wysokiego poziomu
Liceum Królewskiego w Zamo?ciu, a nast?pnie utworzonej w 1811 r. szko?y

Wojewódzkiej im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Szko?a nawi?zywa?a do

tradycji Akademii Zamojskiej, o czym ?wiadczy wybity medal z okazji przenie
sienia szkó? do Szczebrzeszyna w 1822 r.

W 1812 r. Zamoyski za?o?y? w Maciejowicach, Kobylnicy i Powi?lu szko?y
rolnicze "parobcze", w których bezp?atnie uczono m?odzie? wiejsk? w zakresie

"nowego rolnictwa". Najzdolniejsz? m?odzie? wysy?a? Zamoyski na swój koszt

do szkó? w Niemczech i Szwajcarii.
W 1801 r. z inicjatywy hrabiego powsta?o Zamojskie Towarzystwo Ekono

miczne, jedno z naj starszych na ziemiach polskich. ZTE wydawa?o w latach

1803-1804 pod redakcj? profesorów szkó? zamojskich
- in?. Wojciecha Gut

kowskiego i Bazylego Kukolnika miesi?cznik naukowo-rolniczy "Dziennik

Ekonomiczny Zamojski". Propagowano w nim korzy?ci, jakie mo?e przynie??

unowocze?nienie, zmechanizowanie rolnictwa i wprowadzenie racjonalnego
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budownictwa wiejskiego, w oparciu o wzory zachodnie. Periodyk drukowano

w zamojskiej oficynie wydawniczej, któr? modernizowa? i wyposa?a? XII Or

dynat (dzia?a?a w Zamo?ciu do 1811 r., a potem do 1872 w Zwierzy?cu).
XII Ordynat Stanis?aw Kostka Zamoyski z pocz?tkiem XIX wieku przeniós?

siedzib? Administracji Generalnej Dóbr Ordynacji Zamojskiej do Zwierzy?ca.

Zachwycony post?pem technicznym zaobserwowanym w czasie podró?y po

krajach Europy Zachodniej, postanowi? unowocze?ni? ordynack? gospodark?,

zaj?? si? tak?e uprzemys?owieniem dóbr, równie? Zwierzy?ca. Powsta? tartak,

który dostarcza? niezb?dnego drewna na ordynackie budowy, w l. 1802-1806

browar prowadzony przez zagranicznych fachowców. W 1804 r. powsta? pierw

szy na ziemiach polskich zak?ad produkuj?cy maszyny rolnicze i przemys?owe.
W l. 1832-1833 wybudowano nowocze?nie urz?dzon? gorzelni?, a w 1834 r.

za?o?ono likierni?. Oko?o 1830 r. zbudowano i urz?dzono poczt? dla pomy?lne

go prowadzenia interesów i dla sprawnego komunikowania si? z ordynatem
i Kancelari? Centraln? w Warszawie.

Ordynat zatrudni? sta?ych pracowników do ochrony lasów. Sprowadzeni
przez niego z zagranicy wykwalifikowani le?nicy i geometrzy dokonali pomiaru
lasów i sporz?dzili mapy obszarów le?nych.

Zainteresowania problematyk? o?wiatow?, roln? i przemys?ow? przyczyni?y
si? do tego, ?e Zamoyski sta? si? cz?onkiem wielu towarzystw i instytucji na

ukowych. By? cz?onkiem honorowym Uniwersytetu Krakowskiego i Wile?skie

go, Sankt Petersburskiego Towarzystwa Rolniczego, Wiede?skiego Towarzystwa

Ekonomicznego, prezesem Towarzystwa Królewskiego Gospodarczo-Rolniczego
w Warszawie, cz?onkiem honorowym warszawskiego Towarzystwa Królew

skiego Przyjació? Nauk.

Stanis?aw Zamoyski zajmowa? wysokie stanowiska pa?stwowe. Karier? poli

tyczn? rozpocz?? w roku 1808 jako szambelan i tajny radca dworu austriackie

go. W 1809 r. zosta? prezesem Rz?du Centralnego Wojskowego Tymczasowego

Obydwóch Galicji, a nast?pnie w 1810 senatorem - wojewod? Ksi?stwa War

szawskiego, od 1815 r. cz?onkiem Komisji Rz?dowej Wyzna? Religijnych
i O?wiecenia Publicznego, a w latach 1822-1830 prezesem senatu.

Stanis?aw Kostka Zamoyski podj?? starania, które mia?y na celu utworzenie

w Zamo?ciu wielkiej biblioteki fundacyjnej ??cz?cej rozproszone zbiory ksi??
kowe Zamoyskich i Ossoli?skich. W nast?pstwie wydarze? politycznych,
a tak?e z braku odpowiednich pomieszcze? umowa zatwierdzona przez Fran

ciszka I nie zosta?a zrealizowana.

Ordynat Stanis?aw Kostka Zamoyski podejmowa? si? licznych przedsi?wzi??

architektonicznych. Na pocz?tku XIX stulecia zaanga?owa? architektów pol

skich, francuskich do przebudowy pa?acu w Zamo?ciu. To wspó?zawodnictwo
architektów przesz?o do historii pod nazw? "turnieju klasyków w Zamo?ciu".

Inicjowa? tak?e przebudow? i modernizacj? klemensowskiej posiad?o?ci, prze-
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prowadzi? restauracje ko?cio?a Franciszkanów w Szczebrzeszynie, w Maciejo
wicach odbudowa? spalony ko?ció? i ufundowa? szpital, w roku 1826 zleci? bu

dow? ko?cio?a w Wiel?czy.

Wydarzenia polityczne zniweczy?y zwi?zane z Zamo?ciem plany Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego i Zofii Czartoryskich. Rodzina Zamoyskich na zawsze

przenios?a si? do Warszawy. Rozpocz?te starania ordynata, aby Zamo?? sta? si?
miastem rz?dowym zasta?y zako?czone w 1820 roku.

Najwi?kszym zrealizowanym projektem przez Stanis?awa Kostk? Zamoy

skiego by?a przebudowa Pa?acu B??kitnego przy ul. Senatorskiej 472 w War

szawie, nabytego w 1811 od rodziny Czartoryskich. Stanis?aw Kostka po prze

budowie pa?acu ufundowa? przy nim bibliotek? i muzeum. Budowniczy

uwzgl?dni? i zrealizowa? w nowym budynku bibliotecznym innowacyjne zabez

pieczenia, m.in. w zakresie zabezpiecze? przeciwpo?arowych czy zabezpiecze
nia zbioru przed zawilgoceniem i insektami.

Zamoyski by? fundatorem, za?o?ycielem i organizatorem Biblioteki Ordyna

cji Zamojskiej. Ksi??nica korzeniami si?ga?a XVI stulecia, czasów I ordynata
kanclerza i Hetmana Jana Zamoyskiego, ale dopiero za czasów Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego nabra?a form instytucjonalnych. Ordynat skupowa? i w??
cza? do zbiorów cenne egzemplarze pochodz?ce z drukarni i antykwariatów

krajowych i zagranicznych. W 1815 r. odnowi? Pa?ac i urz?dzi? specjalne po

mieszczenie dla biblioteki w budynku przylegaj?cym od strony ul. ?abiej.
Sprowadzi? wówczas do Warszawy ksi?gozbiór swego ojca Andrzeja oraz cz???
biblioteki w?asnej z Klemensowa. Stanis?aw Kostka sam pracowa? przy porz?d
kowaniu ksi?gozbioru Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Zatrudni? te? znakomi

tych bibliotekarzy: Francuza Chatigni (1804-1808) i Józefa Ertla (1808-1815)

sprowadzonego z Biblioteki Uniwersytetu we Lwowie. Od 1820 r. biblioteka

rzem by? Józef Korzeniowski. XII ordynat Stanis?aw Kostka Zamoyski opatrzy?

ksi?gozbiór ekslibrisami przedstawiaj?cymi herb sztychowany i herb w cynku.

Zas?ug? Stanis?awa Kostki Zamoyskiego by?o wystawienie budynku biblio

tecznego, uporz?dkowanie i otoczenie opiek? zgromadzonych zbiorów, oraz

udost?pnienie ich pisarzom, literatom, naukowcom, wydawcom. Biblioteka

Ordynacji Zamojskiej sta?a si? w czasach Królestwa Kongresowego znacz?c?

bibliotek? prywatn?. Dzie?o kontynuowali kolejni ordynaci i oddani bibliotece

pracownicy.
Po powstaniu listopadowym zmuszony do opuszczenia kraju, Stanis?aw

Kostka Zamoyski wyjecha? do W?och, a nast?pnie do Austrii. W 1835 r. przeka
za? Ordynacj? naj starszemu synowi Konstantemu (1799-1866). Mieszkaj?c za

granic? Stanis?aw Kostka kontynuowa? zainteresowania bibliofilskie. Kupowa?
inkunabu?y, ksi??ki, sztychy i obrazy, wysy?aj?c je do Biblioteki Ordynacji
Zamoyskich w Warszawie.
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Liczne potomstwo (7 synów i 3 córki) przyczyni?o si? do znacznego roz

krzewienia rodu Zamoyskich.
Kilkoro z nich to wybitne postacie swego czasu. Najstarszy syn Konstanty

(1799-1866), XIII ordynat, ?onaty z Aniel? Sapie?yn? (1802-1879). Drugi z

synów Andrzej Artur (1800-1874), ?onaty z Ró?? Potock?, to ceniony dzia?acz

gospodarczy, przemys?owy i polityczny. Czwarty z synów W?adys?aw (1803-

1868), ?onaty z Jadwig? Dzia?y?sk?, by? znanym politykiem i wojskowym.

Najm?odsza córka Eliza (1818-1857) zam??na z Zenonem Brzozowskim znana

by?a z dzia?alno?ci patriotycznej (opiekunka rodzin zes?a?ców syberyjskich).
Dzie?mi ordynata by?y córki: Gryzelda Celestyna (1804-1883), ?ona Tytusa

Dzia?y?skiego, Jadwiga (1806-1890), ?ona Leona Sapiehy, a tak?e synowie: Jan

(1802-1879), ?onaty z Ann? Mycielsk?, Zdzis?aw (1810-1855), ?onaty z Józef?

Walick?, Stanis?aw Kostka Jan (1820-1889), ?onaty z Ró?? Potock?.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu otrzyma?a imi? Sta

nis?awa Kostki Zamoyskiego, na mocy uchwa?y podj?tej przez Rad? Miasta

Zamo?cia Nr XLIII/485/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. W br. 19 maja odby?a si?

uroczysto?? nadania imienia po??czona ze ?wi?tem 85-lecia PiMBP w Zamo

?ciu. Uroczysto?ciom towarzyszy?a ,wystawa "Stanis?aw Kostka Zamoyski
(1775-1856), mecenas sztuki i nauki, twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej".

Gra?yna Markiewicz
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Rozczytane osiedle

W marcu ubieg?ego roku Biblioteka dla Dzieci i M?odzie?y w Zamo?ciu,

mieszcz?ca si? przy ulicy Staszica 31 zako?czy?a swoja dzia?alno??. W wyniku
zmian strukturalnych na jej bazie powo?ano Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y,

który funkcjonuje od dnia 16 czerwca 2005 r. Mie?ci si? on w nowym lokalu

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu przy ulicy Kamien

nej 20. Oddzia? dysponuje dwoma pomieszczeniami, a s? to wypo?yczalnia
i sala zabaw. ??czna powierzchnia lokalu wynosi 124 m2• Dysponujemy nowo

czesnym sprz?tem komputerowym. M?odym czytelnikom udost?pniamy trzy
stanowiska komputerowe z dost?pem do Internetu. W lutym tego roku rozstrzy

gni?ty zosta? konkurs na nazw? sali zabaw. Spo?ród wielu dzieci?cych propozy

cji Komisja Konkursowa wybra?a jedn?, której autork? by?a Estera Ambro?. To

ona nasz? sal? nazwa?a Radosni?. W Rado?ni koncentruje si? ?ycie kulturalne

naszej placówki, tutaj odbywa si? wi?kszo?? organizowanych przez nas imprez.
Po przenosinach nasza placówka znalaz?a si? w nowych, zupe?nie odmien

nych warunkach. Nie mogli?my liczy? na wszystkich naszych dawnych czytel
ników. Musieli?my podj?? dzia?ania, by pozyska? nowych, zamieszkuj?cych
osiedle, na terenie którego usytuowana jest biblioteka. Z t? w?a?nie my?l?podj?
li?my szereg nowych inicjatyw. Ofert? kulturaln? obj?li?my ró?ne grupy wie

kowe, pocz?wszy od dzieci w wieku przedszkolnym, a? po uczniów szkó? gim

nazjalnych. Dla ka?dej z grup wiekowych przygotowali?my odr?bn? propozycj?.
Dla dzieci najm?odszych, nie ucz?szczaj?cych jeszcze do przedszkoli, orga

nizujemy w ka?d? ?rod? tygodnia Puchatkowe spotkania. S? to rodzinne spo

tkania z udzia?em rodziców, dziadków, opiekunów. Ich wielk? zalet?jest pog??
bianie wi?zi rodzinnych i mi?dzypokoleniowych. Zaj?cia rozpoczynamy g?o

?nym czytaniem ksi??ek. Wokó? tre?ci ksi??ek koncentruj? si? zaj?cia plastycz
ne i zabawy edukacyjne. Opiekunowie bior? aktywny udzia? zarówno w g?o

?nym czytaniu, tworzeniu prac plastycznych, jak równie? w zabawach. Ten

sposób prowadzenia zaj?? nie tylko buduje i umacnia wi?zi mi?dzy dzieckiem

a doros?ym, ale kszta?tuje na ca?e ?ycie nawyk czytania. Pobyt w grupie rówie

?ników wp?ywa na pozytywny emocjonalny rozwój dziecka, uczy w?a?ciwych
zachowa? i relacji mi?dzy dzie?mi. Mamy nadziej?, ?e zainicjowane przez nas

spotkania najm?odszych z ksi??k? w otoczeniu najbli?szych g??boko zapadn?
w dzieci?c? pami??, a proces czytania na trwa?e b?dzie przez nie kojarzony
z przyjemnymi doznaniami.

Nasza propozycja dla dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkoli jest nieco inna.

Wspólnie z nauczycielami z Miejskiego Przedszkola nr 8 i Miejskiego Przed

szkola nr 9 w Zamo?ciu uzgodnili?my terminy g?o?nego czytania ksi??ek przez

bibliotekarzy w tych w?a?nie placówkach. Ustalili?my, ?e b?dzie to tak?e ?roda.
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W Przedszkolu nr 9 realizujemy cykl Literacka podró? do Doliny Muminków

i czytamy ksi??ki Tove Jansson o Muminkach oraz polskie adaptacje tych utwo

rów. Na zako?czenie akcji g?o?nego czytania w tym przedszkolu zaplanowali

?mykonkurs plastyczny Moi przyjaciele z Doliny Muminków. Odb?dzie si? on

w czerwcu. Ksi??ki Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej i in

nych polskich autorów czytamy w Przedszkolu nr 8. Te cykliczne spotkania
w przedszkolach s? bardzo owocne. Dzieci przyzwyczai?y si? do naszych wizyt
i z zaciekawieniem s?uchaj? czytanych utworów. Dla wielu z nich czytanie
przez nas raz w tygodniu nie jest wystarczaj?ce. Maluchy mobilizuj? wi?c swo

ich rodziców czy dziadków do z?o?enia wizyty w bibliotece, gdzie realizuj?

swoje rozbudzone potrzeby czytelnicze. Dla nas jest to sygna?, ?e nasze dzia?a

nia zmierzaj? we w?a?ciwym kierunku, a czytanie naj m?odszym jest sposobem
na wykreowanie ?wiadomego czytelnika.

Sobotnie spotkania z ksi??k? przeznaczone s? dla dzieci starszych, tak?e dla

m?odzie?y. W tym roku, w ka?d? sobot? realizujemy zaproponowany przez

Fundacj? ABCXXI projekt Czytam, wiem, tworz?. W ramach tego przedsi?
wzi?cia czytamy dzieciom literatur? skandynawsk?: ksi??ki Astrid Lindgren,
Tove Jansson, Selmy Lagerlof, Aby urozmaici? zaj?cia proponujemy dzieciom

udzia? w konkursach plastycznych, czytelniczych, literackich zwi?zanych z czy

tan? literatur?. Przybli?amy dzieciom sylwetki tych pisarek, prezentujemy kraje
z których pochodz?. W czasie ferii zimowych i wakacji nasza oferta jest o wiele

bogatsza. Tegoroczne ferie po?wi?cili?my w ca?o?ci Astrid Lindgren i jej twór

czo?ci, a imprezy organizowali?my codziennie. Nadchodz?ce wakacje up?yn?
nam pod znakiem rymów. Zamierzamy bowiem czyta? dzieciom poezj?. Po

przez te formy pracy staramy si? wytworzy? bliskie wi?zi mi?dzy bibliotek?
a czytelnikiem. M?ody cz?owiek mo?e u nas po?ytecznie i atrakcyjnie sp?dzi?
czas wolny, mo?e rozwija? swoje zainteresowania, obcowa? z ksi??k?. Czytaj?c
dzieciom literatur? polecan? przez Fundacj? ABCXXI wskazujemy m?odym
ludziom wzorce do na?ladowania, a tym samym staramy si? kszta?towa? w?a

?ciwe postawy ?yciowe. Nasza placówka jest otwarta dla dzieci pochodz?cych
z ró?nych ?rodowisk, z rodzin o ró?nym statusie materialnym. Mamy du?e do

?wiadczenie w pracy z dzie?mi z rodzin patologicznych.
Inn? nasz? propozycj? przygotowan? z my?l? o czytelnikach jest plebiscyt

Biblioteczne przeboje. Czytelnicy raz w miesi?cu oddaj? g?os na swoj? ulubion?

ksi??k?, my natomiast zliczamy g?osy i redagujemy list? bestsellerów. Jest to

zabawa, która dostarcza dzieciom i m?odzie?y wiele satysfakcji, poniewa? mog?

oni wp?ywa? na wyniki g?osowania i jednocze?nie poleca? ksi??ki swoim ró

wie?nikom.

By uaktywni? czytelników i sk?oni? ich do terminowego zwrotu ksi??ek
i systematycznego wypo?yczania zaproponowali?my im udzia? w ca?orocznym
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konkursie Zosta? najaktywniejszym czytelnikiem naszej biblioteki. W konkursie
tym przewidzieli?my nagrody w kilku kategoriach wiekowych.

Chocia? dzia?amy na terenie tego osiedla nieca?y rok, pozyskali?my du??
liczb? nowych czytelników, wypo?yczaj?cych ksi??ki systematycznie. Od

stycznia do ko?ca maja tego roku zarejestrowali?my ponad 1 800 czytelników,
którzy wypo?yczyli ponad 12000 woluminów. Z naszej oferty kulturalnej sko

rzysta?o dotychczas ok. 800 osób. Nasze dzia?ania, u podstaw których le?y czy-
.

tanie najm?odszym przynosi wymierne efekty, a osiedle na którym funkcjonuje
Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y powoli staje si? "rozczytanym osiedlem".

Joanna Ko?tun
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POMOCE METODYCZNE

St?d pochodz?
regulamin konkursu powiatowego

Cele:

• upowszechnianie i promocja wiedzy o ma?ych ojczyznach
• aktywizacja m?odzie?y do bada? nad histori? najbli?szej okolicy
• promowanie dorobku,kulturalnego oraz walorów regionu zamojskiego

Uczestnicy:
dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych, gimnazjum oraz szkó? ponadgimnazjalnych.

Zadania dla uczestników konkursu:

- samodzielne wykonanie ciekawej pracy literackiej, plastycznej lub ??cz?cej
obie formy: np.: albumu rodzinnego, s?ownika lokalnej gwary, informatora, monogra

fii, pami?tnika, reporta?u, wywiadu z interesuj?cymi lud?mi z najbli?szej okolicy,
których pasje, wiedza i do?wiadczenie chcieliby?my zachowa? w pami?ci i prze

kaza? nast?pnym pokoleniom;
- tematem pracy mo?e by? moja rodzina, moja miejscowo?? lub okolica,

miejsca godne uwagi i pami?ci, znani lub ciekawi mieszka?cy, zwyczaje ludo

we i gwarowe przekazywane z pokolenia na pokolenie lub inne walory przyrod
nicze, architektoniczne, b?d? kulturowe najbli?szego otoczenia;

- technika wykonania pracy dowolna. Liczy si? ciekawy pomys?, przekonu

j?cy sposób przedstawienia tematu, bogactwo materia?u dokumentalnego, sta

ranno?? i estetyka;
-

praca powinna by? zaopatrzona w stron? tytu?ow? (ewentualnie ok?adk?)
oraz metryczk? zawieraj?c?: imi? i nazwisko autora pracy, jego wiek i adres

zamieszkania, adres szko?y do której ucz?szcza oraz nazw? biblioteki kieruj?cej

prac? ucznia;
-

prace powinny by? przygotowane indywidualnie lub w zespo?ach max.

3-osobowych.

Za?o?enia organizacyjne:
konkurs organizowany b?dzie w 3. kategoriach wiekowych:

I - kl. IV - VI szkó? podstawowych
II -

gimnazjum
III -

szko?y ponadgimnazjalne
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Regulamin konkursu dost?pny we wszystkich bibliotekach publicznych pow.

zamojskiego oraz na stronie internetowej: www.pimbp.zam.pl. Og?oszenie wy

ników i wr?czenie nagród nast?pi do 30.10.2006. O dok?adnym terminie imprezy

fina?owej laureatów zawiadomimy indywidualnie. Informacj? o wynikach kon

kursu opublikuj? lokalne media, dost?pna te? b?dzie na naszej stronie interneto

wej, w bibliotekach publicznych naszego powiatu oraz w sekretariacie konkursu.

Terminy:
Termin sk?adania prac w PiMBP w Zamo?ciu up?ywa 15 pa?dziernika 2006 r.

Prace mo?na te? z?o?y? w najbli?szej bibliotece publicznej do 12.10.2006 r.

Nagrody:

Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatora. Przewidujemy

przyznanie 3. nagród i 3. wyró?nie? w ka?dej kategorii wiekowej. Ostatecznego

podzia?u nagród dokona jury, w zale?no?ci od poziomu nades?anych prac.

Najlepsze prace przes?ane zostan? do oceny w konkursie wojewódzkim Pa

mi?? przesz?o?ci organizowanym przez Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im.

H. Lopaci?skiego w Lublinie.

Nagrodzone prace mog? by? wykorzystane nieodp?atnie do celów reklamo

wych konkursu. Je?eli uczestnik konkursu pisemnie nie zdecyduje inaczej, prace

przechodz? na w?asno?? organizatora.

Sekretariat konkursu:

Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa PiMBP w Zamo?ciu, ul Ka

mienna 20, 22-400 Zamo??; tel. 0846385872 wew. 27, tel./fax 084 627 II 54,
e-mail: pimbpinstr@wp.pl.
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Nigdy ci? nie zapomn?
regulamin powiatowego konkursu dla niepe?nosprawnych

? Cele konkursu:

1. Integracja niepe?nosprawnych z ró?nych ?rodowisk.

2. Stworzenie mo?liwo?ci twórczego i artystycznego zaprezentowania si? ?rodowisku.

3. Pomoc psychoterapeutyczna dla niepe?nosprawnych w podnoszeniu ich w?asnej

samooceny poprzez rozbudzanie aktywno?ci twórczej i aktywnego uczestnicze

nia w kulturze.

I? Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.

III. llczestnicy:

Osoby niepe?nosprawne: dzieci, m?odzie?, doro?li ze wszystkich ?rodowisk

i o?rodków.

IV. Zadania dla uczestników konkursu:

Nale?y przedstawi? w formie literackiej lub plastycznej najwa?niejsz? osob?
w naszym ?yciu, b?d? wydarzenie, które mia?o i ma na nie ogromny wp?yw.
Forma literacka: - napisa? 2 wiersze lub 1. opowiadanie pt. Nigdy Ci? nie zapomn?

Forma plastyczna: - wykona? obraz, rysunek b?d? inn? prac? artystyczn? do

woln? technik? na ww. temat.

Ka?da praca powinna by? podpisana imieniem i nazwiskiem; nale?y poda? swój

wiek, dok?adny adres zamieszkania, nazw? o?rodka lub szko?y.

V. Za?o?enia organizacyjne

Termin przeprowadzenia konkursu: kwiecie? - pa?dziernik 2006.

Prace konkursowe nale?y sk?ada? do 10 pa?dziernika 2006 r. w O?rodku Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych PiMPB w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20, pokój nr 10.

Rozstrzygni?cie i podsumowanie konkursu nast?pi po 20 pa?dziernika 2006 r.

O dok?adnej dacie imprezy fina?owej i wr?czeniu nagród zawiadomimy laure

atów indywidualnie.

NAGRODY:

• Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatora.
• Przewidujemy 3 nagrody w ka?dej kategorii. Ostatecznego podzia?u nagród

dokona jury w zale?no?ci od poziomu nades?anych prac.

• Nagrodzone prace mog? by? wykorzystane nieodp?atnie do celów reklamo

wych konkursu. Je?eli uczestnik konkursu pisemnie nie zdecyduje inaczej,
prace przechodz? na w?asno?? organizatora.

Sekretariat konkursu: O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMPB

w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo??; tel. 084 638 58 72 wew. 36.
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Ks. Jan Twardowski -

poeta budz?cy nadziej?
scenariusz wystawy

Cz??? I

Ks. Jan Twardowski - duchowny, poeta (1.06.1915 -18.01.2006)
Urodzi? si? w Warszawie 1 czerwca 1915 roku. Ju? w gimnazjum debiutowa?

poetycko - na ?amach mi?dzyszkolnej gazetki, któr? zreszt? wspó?tworzy?. Stu

diowa? (w dwóch ratach - studia przerwa?a mu wojna) polonistyk? na Uniwer

sytecie Warszawskim. W roku 1936 wyda? swój pierwszy - zagubiony pó?niej -

tom wierszy Powrót Andersena. W czasie wojny by? ?o?nierzem Armii Krajo

wej. Tu? po jej zako?czeniu wst?pi? do tajnego seminarium duchownego.
W 1948 r. przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie. Od roku 1959 by? rektorem ko?cio?a

Wizytek w Warszawie. W tym samym roku ksi?dz Twardowski "powtórnie"
zadebiutowa? - tomikiem poezji zatytu?owanym Wiersze. Od tego czasu wci??

publikowa?, cz?sto by? drukowany, wznawiany i t?umaczony. By? jednym
z niewielu wspó?czesnych poetów, którzy najch?tniej s? w Polsce czytani.

Ksi?dz Twardowski uwa?any by? za jednego z najwybitniejszych przedstawi
cieli wspó?czesnej liryki religijnej. W okre?leniu tym czai si? jednak pewna

pu?apka. Ksi?dz Jan by? rzecz jasna poet? czytanym przez ludzi wierz?cych, ale

wydaje si?, ?e w?a?ciwymi adresatami jego wierszy s? niedowierzaj?cy, chwie

j?cy si? w wierze, szukaj?cy. W tej poezji znale?? mo?na ?wiadectwo g??bokiej

wiary, ale i wahania, zw?tpienia, strachu i samotno?ci. A prócz tego, jakby dla

równowagi, humor - ciep?y, bezceremonialny, tycz?cy rzeczy ma?ych, codzien

nych, ale i tych wielkich, ostatecznych, o których - zdawa?oby si? - mówi?

trzeba z patosem i zad?ciem.

Ksi?dz Twardowski udowadnia, ?e mo?na rozwa?ania teologiczne snu? to

nem lekkim, j?zykiem prostym, przy pomocy oswojonych wyobra?e?. Wzorców

artystycznych poezji Twardowskiego krytyka doszukuje si? w dwudziestoleciu

mi?dzywojennym, wskazuje na obrazowanie - szczególnie przyrody - bliskie

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Skamandrytom. Wzorców tematyki
nie sposób si? doszuka? - jest odwieczna jak cz?owiek, jego wiara, mi?o??, roz

pacz i ?mier?. Poezja ksi?dza Jana stwarza wra?enie, jakby pochyla?a si? tro

skliwie nad cz?owiekiem - Anna Kamie?ska uj??a to w s?ynne zdanie: "Gdyby

?wi?ty Franciszek by? wspó?czesnym poet?, pisa?by tak jak Jan Twardowski".

W 1980 r. poeta otrzyma? nagrod? PEN-Clubu im. Roberta Gravesa za ca?o

kszta?t twórczo?ci. By? równie? laureatem wielu innych nagród, m.in. Medalu

im. Janusza Korczaka, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. W 1996 r.

dzieci wyró?ni?y ksi?dza Jana Twardowskiego Orderem U?miechu. W 2000 r.

otrzyma? nagrod? IKAR, a w 2001 - zosta? laureatem nagrody TOTUS, nazywa

nej "katolickim Noblem".

Ks. Jan Twardowski zmar? 18 12006 r. w warszawskim szpitalu na Banacha.

45



- fotografia ks. J. Twardowskiego wraz z wierszem Plotki z tomiku ?pieszmy si? kocha?

ludzi tak szybko odchodz?;
- wiersz Rachunek dla doros?ego z tomiku Rachunek dla doros?ego (s. 14);
- wiersze: Suplikacje i ?pieszmy si?;
- tomik miniatura Mi?o?? za Bóg zap?a? (Warszawa 1999);
- informacja prasowa o ?mierci ks. Jana

Cz??? II

"?wiat jest naprawd? cudowny 000"

"Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego cz?owieka - i do

samego siebie. S? tacy, co uwa?aj?, ?e cz?owiek, który je tworzy, szuka w?a

snych prze?y? ...

"

ks. Jan Twardowski

.Poch?ania mnie wiara, ale wiara, która nie jest statyk?, zatrzymaniem si?
lecz ci?g?ym odkrywaniem na nowo tajemnicy. Poch?ania mnie pragnienie zg??
bienia tre?ci wspólnych nam wszystkim, szukaj?cym odpowiedzi na nasze ludz

kie l?ki, wynikaj?ce mi?dzy innymi z poczucia samotno?ci czy trwogi wobec

spraw ostatecznych."
ks. Jan Twardowski

"Zachwyca mnie otaczaj?cy nas ?wiat, jego kolor, d?wi?k, zapach, ró?norod

no?? ... Zdumiewam si? i zachwycam urod? i dziwno?ci? widzialnego i niewi

dzialnego ?wiata. To, co widzialne, dotykalne, pozwala okre?li? granice niewia

domego i niepoznawalnego. Bez tej jedynej bliskiej miary ?wiata nie da?oby si?
te? dostrzec i poj?? jego nieuchwytnych tajemnic. Interesuje mnie wi?c wszyst

ko: ptaki, kwiaty, owady, kamienie i zamiast o katedrach i gotykach wol? pisa?
o drzewach, które maj? w sobie co? ze wspomnienia raju. ?wiat jest naprawd?

cudowny ...

"

ks. Jan Twardowski

- tomik Znów najpi?kniejszy w Polsce jest lipiec nad wod?;
- wiersz Wo?anie z ilustracj? z tomiku Bogu si? mówi - tak, s.12-13;
- wiersz Pro?ba z i?. z tomiku ?pieszmy si? kocha? ludzi tak szybko odchodz?, s.58-59;
- tomik Zgoda na ?wiat;
- wiersz Który stwarzaszjagody z i?. z tomiku ?pieszmy si? kocha? ludzi tak szybko

odchodz?, s.46;
- tomik Który stwarzasz jagody;
- tomiki: Biedroneczko le? do nieba; Trzeba i?? dalej, czyli spacer biedronki; Trzeba i??

dalej, czyli dalszy spacer biedronki; Pogodne spojrzenie
- wiersz Wi?cej z il. z tomiku ?pieszmy si? kocha? ludzi tak szybko odchodz?, s. 47

- wiersz Nielogiczne z il. z tomiku Bogu si? mówi - tak, s.24-25

- tomiki: Zeszyt mamusi; Biedna logiczna g?owa
- wiersz Mrówko wa?ko biedronko

- wiersz Który z tomiku Rachunek dla doros?ego, s.57
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"Wspania?a i urzekaj?ca jest mi?o?? cz?owieka. Dlaczego jednak próbuj?
mówi? o niej w paradoksach? - na przyk?ad: "s? tacy co si? na zawsze kochaj?
i dopiero wtedy nie mog? by? razem" albo "mi?o?? to samotno?? co ??czy naj

bli?szych". My?l?, ?e stale kochamy to, co jest wi?ksze od nas. Znowu zawsze

ta wymykaj?ca si? prawda."
ks. Jan Twardowski

"?wiat mo?na zaakceptowa?, je?li si? dostrze?e warto?? czy nawet wi?cej -

urok dramatu, jaki jest sk?adnikiem ?ycia ...

"

ks. Jan Twardowski

- wiersz Mi?o?? z tomiku ?pieszmy si? kocha? ludzi tak szybko odchodz?, s. 39

- wiersz Pokocha? z tomiku Trzeba i?? dalej czyli dalszy spacer biedronki, s. 120

- wiersz Czekanie z tomiku Rachunek dla doros?ego, s.48

- tomiki: Blisko Jezusa; Krzy?yk na drog?; Przed kap?a?stwem kl?kam

"?miech jest wybuchem rado?ci, jest klap? bezpiecze?stwa, uratowaniem od

przygn?bienia. Mówimy: ?miech to zdrowie."

ks. Jan Twardowski

"Rado?? ma swój smak, nawet gdyby cierpienie wydawa?o si? niesmaczne."

ks. Jan Twardowski

- wiersze z tomiku Pogodne spojrzenie, m.in.: Westchnienie (s. 119); M -1 (s. 193); Po

znaj? (s. 114); Sfrun?? anio? (s. 81) i humoreski ks. Jana Us?yszane zapisane (s. 213),
Wiele lat temu napisa?em (s. 167).

Cz??? III

"Pisz? tak jak dyktuje my?l. ..

"

"Obce s? mi retoryka, dydaktyka i patos. Próbuj? pisa? wiersze, które nie by

?yby manifestami. Lepiej niech nie nawo?uj? i nie nawracaj?. Niech nios? swoje
tre?ci w ?agodnym zawieszeniu, w zaufaniu, w ?arliwej otwarto?ci na ?ycie
i jego powszednie sprawy. Niech podejmuj? dialog ze wszystkimi postawami...
Nie znosz? ironicznego grymasu. Czy nie podwa?a on czasem samego faktu

ludzkiej egzystencji? Lubi? humor. Dostrzegam w nim ?wiadectwo pokory,
wewn?trzne ciep?o, próbuj? dystansu. Nieraz wydobywa go staro?wiecki rym."

ks. Jan Twardowski

"Nie ?ledz? kierunków, nurtów i tendencji przejawiaj?cych si? w poezji. Pi

sz? tak jak mi dyktuje my?l... My?l?, ?e autor, który umie szczerze zdumiewa?

si? otaczaj?cym go ?wiatem - mo?e odkrywa? jego sta?e tajemnice, niezale?nie

od garbu lat, które d?wiga."
ks. Jan Twardowski
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"Dla mnie najwi?kszym dramatem jest dramat wolnej woli cz?owieka, dramat

wyboru pomi?dzy dobrem a z?em. Dramat moralno?ci. Jakie to przera?aj?ce, ?e

to w?a?nie cz?owiek mo?e mordowa?, krzywdzi?, wywo?ywa? wojn?. Ale prze

cie? l w ?wiecie upadaj?cego cz?owieka mo?na dostrzec tyle po?wi?cenia, mi?o

?ci, dobroci, ?alu."

ks. Jan Twardowski

- tomiki Nie przyszed?em Boga nawraca?; Jak t?cza co sob? nie zajmuje miejsca; Znaki

ufno?ci
- ?pieszmy si? kocha? ludzi ... dodatek do Gazety Wyborczej
- Tylko nieobecni s? najbli?ej dodatek do Rzeczpospolitej
- wiersze ?eby nagle zobaczy? z i?. z tomiku Bogu si? mówi - tak, s.38-39

- tomiki Wiersze (Bia?ystok 1996) oraz Wiersze najwi?kszej nadziei (Bia?ystok 2003)
- tomik Odwrotna strona rozpaczy wydany przez Wydaw. GAUDIUM w lutym 2006 r.

Cz??? IV

Ks. Jan Twardowski dzieciom

Panno ?wi?ta rysowana w zeszycie
dzieci?cymi r?kami

pi?kna jak jedna kreska

módl si? za nami

- wiersz Mówi? z tomiku U?miech Pana Boga wraz z i?. Gosi Wilk, s. 16-17

- tomiki Dwa osio?ki; Smutek nie smutek; Rado??; Najnowszy zeszyt w kratk?; Spacer po

Biblii; Troch? plotek o ?wi?tych
- ostatni wiersz ks. Jana napisany w dniu ?mierci - 18 I 2006 r. pt. Jezu, ufam Tobie

"?yczmy sobie, aby?my - mimo obowi?zków - znale?li czas dla w?asnej du

szy ... by dojrzewa? w nas po prostu cz?owiek - coraz bardziej serdeczny, bliski,

kochaj?cy, przyjmuj?cy z rado?ci? zarówno ?ask? u?miechu, jak i ?ask? ci??kiej

próby.
Je?li b?dzie rós? w nas taki cz?owiek, to i w nas, i na ?wiecie b?dzie wi?cej po

koju i rado?ci.

Wszystkim trzeba prawdziwej mi?o?ci, bo ten, kto naprawd? kocha, jest

mocniejszy"
ks. Jan Twardowski

Cz??? V

O poezji ks. Jana

Kawa?a M.: Metafizyka oczywisto?ci o poezji ks. Jana Twardowskiego. Kraków 1996

Zgoda na ?wiat, z ks. J. Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk. Kraków 2001

Sulikowski A.: Na pocz?tku by? wiersz czyli 13 nowych odczyta? poezji ks.

J. Twardowskiego. Kraków 1998
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Cz??? VI

Wybór najbardziej znanych tomików ks. J. Twardowskiego

Wiersze (1959)
Znaki ujho?ci (1970)

Zeszyt w kratk?. Rozmowy z dzie?mi i nie tylko z dzie?mi (1973)

Poezje wybrane (1979)
Niebieskie okulary (1980)
Rachunek dla doros?ego (1982)

Który stwarzaszjagody (1983)
Rwane prosto z krzaka (1985)
Na osio?ku (1986)
Nie przyszed?em Pana nawraca?. Wiersze z lat 1937 -1985 (1986)

Patyki i patyczki (1987)
Dzieci na drodze krzy?owej
Kasztan dla milionera

Kubekzjednym uchem

Ksi?dz Jan Twardowski - dzieciom

Sumienie ruszy?o (1989)
Tak ludzka (1990)
Niecodziennik (proza - 1991)
Nie bój si? kocha? (1991)
U?miech Pana Boga. Wiersze dla dzieci (1991)

Nie martw si? (1992)
Wiersze (1993)

Krzy?yk na drog? (1993)

Tyle jeszcze nadziei (1993)

Spieszmy si? kocha? ludzi (1994)
Wiersze wybrane (1994)
Noc Szcz??liwego Rozwi?zania (1995)
Pewno?? niepewno?ci, czyli paradoksy, aforyzmy, z?ote my?li ... (1995)
Mi?o?? zdj?ta z krzy?a (1995)
Niecodziennik wtóry (1995)
Blisko Jezusa (1995)
Sze?? pór roku (1995)

Milczysz ze mn? (1996)

Spó?nione kukanie (1996)

Milczysz ze mn? (1996)
Przed kap?a?stwem kl?kam (1996)
Troch? plotek o ?wi?tych (1996)
Znów najpi?kniejszy w Polsce jest lipiec nad wod? (1996)
Biedroneczko le? do nieba (1997)
Przed kap?a?stwem kl?kam (1997)

Spacer po Biblii (1997)
Jak t?cza co sob? nie zajmuje miejsca (1997)
Niebo w dobrym humorze (1998)
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Dwa osio?ki (1998)
Blisko Jezusa (1998)
Trzeba i?? dalej, czyli spacer biedronki. Wiersze wszystkie (1981-1993)
Trzeba i?? dalej, czyli dalszy spacer biedronki. Wiersze wszystkie (1994-1998)
Mi?o?? za Bóg zap?a? (1996)
Mi?o?? mi?o?ci szuka t. 1-2 (1999)

Najnowszy zeszyt w kratk? (1997)
Elementarz ksi?dza Jana Twardowskiego dla najm?odszego, ?redniaka i starego (2000)
Biedna logiczna g?owa (2000)
Stare fotografie (2000)
Ja ksi?dz w?druj?cy (2000)
Wiersze o nadziei, mi?o?ci i wierze (2000)

Zeszyt mamusi (2000)
Niecodziennik Ca?y (200 l)
Kalendarz (200 l )

Przezroczysto?? (200 l)
Aniele mój (2002)
Kilka my?li o anio?ach (2002)
Pos?aniec nadziei (2002)
Po jasnej stronie ?ycia (2002)
Wa?ne i najwa?niejsze (2002)

Utwory zebrane (2002)

Pogodne spojrzenie (2003)
Wiersze najwi?kszej nadziei (2003)

Danuta Zwoli?ska
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Rocznice literackie 2007

STYCZE?

10.01 50 rocz. ?mo - GABRIELA MISTRAL (w?a?c. Lucida Godoy Alcayaga) (1889-

1957), poetka chilijska; 1945 - Nagroda Nobla

115 rocz. Uf.
- MELCHIOR WA?KOWICZ (1892-1974), pol. pisarz, publicysta

170 rocz. ur.
- WALERY ?OZI?SKI (1837-1861), pol. powie?ciopisarz

10.01

15.01

15.01 385 rocz. ur. - MOLIERE (w?a?c. Jean Baptiste Poquelin) (1622-73),

najwybitniejszy komediopisarz fr.

125 rocz. ur. - ALAN ALEXANDER MILNE (1882-1956), pisarz ang., autor

utworów dla dzieci

18.01

21.01 95 rocz. Uf. - ALFRED SZKLARSKI (1912-92), pisarz, autor utworów dla

m?odzie?y; 9.04 - 15 rocz. ?mo

25.01 95 rocz. Uf. - MARIAN BRANDYS (1912-98), pisarz pol., reporta?ysta, autor

ksi??ek dla m?odzie?

25.01 125 rocz. Uf.
- VIRGINIA WOOLF (1882-1941), ang. pisarka i krytyk lit.

26.01 90 rocz. ?mo - ANTONINA DOMA?SKA (1853-1917), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
175 rocz. ur. - LEWIS CARROLL (w?a?c. Charles Lutwidge Dodgson) (1832-

1898), pisarz ang., autor utworów dla dzieci

27.01

LUTY

2.02

3.02

10.02

11.02

125 rocz. ur. - JAMES JOYCE (1882-1941), irl. pisarz tworz?cy w j?z. ang.

10 rocz. ?mo - BOHUMIL HRABAL (1914-97), pisarz czes.

170 rocz. ?mo - ALEKSANDER S. PUSZKIN (1799-1837), poeta ros.

30 rocz. ?mo - MARIAN HEMAR (w?a?c. M. Hescheles) (1901-1972), pol.
poeta, satyryk, pisarz
100 rocz. ?mo - GIOSuE CARDUCCI (1835-1907), w?. poeta, historyk i krytyk

lit.; 1906 - Nagroda Nobla

16.02

19.02 55 rocz. ?mo - KNUT HAMSUN (w?a?c. Knud Pederson) (1859-1952), pisarz
norw.; 1920 - Nagroda Nobla

195 rocz. ur. - ZYGMUNT KRASI?SKI (1812-59), pol. poeta, dramatopisarz
100 rocz. Uf. - W.H. (WY STAN HUGH) AUDEN (1907-73), ang.-amer. pisarz

65 rocz. ?mo - STEFAN ZWEIG (1881-1942), pisarz austr.

19.02

21.02

22.02

24.02

25.02

95 rocz. ur. - ZOFIA CH?DZY?SKA (1912-2003), pisarka i t?umaczka pol.
90 rocz. Uf. - ANTHONY BURGESS (w?a?c. John Anthony Burgess Wilson)

(1917 -93), szkoc. pisarz i krytyk lit.

25.02

25.02

100 rocz. Uf. - ANTONI GO?UBIEW (1907-79), pol. pisarz, eseista

165 rocz. ur. - KAROL MAY (1842-1912) pisarz niem., autor powie?ci
podró?niczo- przygodowych; 30.03 - 95 rocz. ?mo

26.02

27.02

115 rocz. Uf. - JULIAN EJSMOND (1892-1930), pol. poeta i bajkopisarz
105 rocz. - JOHN STEINBECK (1902-68), amer. pisarz i nowelista; 1962 -

Nagroda Nobla

27.02 25 rocz. ?mo - MARIA KOWNACKA (1894-1982), pol. pisarka; autorka

utworów dla dzieci
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27.02 185 rocz. ur.
- TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893), poeta pol.

29.02 75 rocz. ur. - JÓZEF RATAJCZAK (1932-99), pol. poeta, prozaik, autor

utwor6w dla dzieci

MARZEC

2.03 25 rocz. ?mo -PHILIP K. DICK (1928-82), pisarz amer.

3.03 25 rocz. ?mo - GEORGES PEREC (1936-82), pisarz fr.

9.03 100 rocz. ur.
- MIRCEA ELIADE (1907-86), pisarz rum.

7.03 10 rocz. ?mo - AGNIESZKA OSIECKA (w?a?c. Hanna Chrzanowska) (1936-97),

pol. poetka, autorka tekstów piosenek, sztuk scenicznych, t?umaczka

10.03 185 rocz. ?mo - JÓZEF WYBICKI (1747-1822), pol. poeta, pisarz, polityk; 29.09

- 260 rocz. ur.

10.03 70 rocz. ?mo - JEWGIENIJ 1. ZAMIATIN (1884-1937), ros. prozaik, dramato

pisarz, t?umacz i krytyk lit.

13.03 30 rocz. ?mo - IVO ANDRIt (1892-1975), pisarz serb.; 1961 - Nagroda Nobla

14.03 100 rocz .. ur. - STANIS?AW RYSZARD DOBROWOLSKI (1907-85), pol.

poeta, prozaik
16.03 125 rocz. ur. - JAN ANTONI GRABOWSKI (1882-1950), pisarz pol.; autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
18.03 165 rocz. ur. - STEPHANE MALLARME (1842-98), poeta fr.

19.03 120 rocz. ?mo - JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (pseud. B. Boles?awita) (1812-

87), powie?ciopisarz pol.; 28.07 - 195 rocz. ur.

21.03 75 rocz. ur. - ANDRZEJ BURSA (1932-57), pol. poeta, prozaik; 15.11 - 50

rocz. ?mo

22.03 175 rocz. ?mo - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832), niem.

pisarz, poeta, dramaturg
23.03 50 rocz. ?mo - JULIUSZ KLEINER (1886-1957), historyk i teoretyk literatury pol.
23.03 165 rocz. ?mo - STENDHAL (w?a?c. Henri Beyle) (1783-1842), pisarz fr.

30.03 150 rocz. ur. - GABRIELA ZAPOLSKA (w?a?c. Maria Gabriela Korwin

Piotrowska, primo voto ?nie?ko-B?ocka, secundo voto Janowska) (1857-1921),

pol. dramatopisarka, powie?ciopisarka i publicystka

KWIECIE?

1.04 55 rocz. ?mo - FERENC MOLNAR (1878-1952), w?g. dramatopisarz i prozaik
9.04 250 rocz. ur. - WOJCIECH BOGUS?AWSKI (1757-1829), pol. aktor, re?yser,

dramatopisarz, twórca polskiej sceny narodowej
10.04 110 rocz. ur. -ERIC KNIGHT (1897-1943), pisarz ang.; autorutwor6w dla dzieci

10.04 85 rocz. ur. - MACIEJ S?OMCZY?SKI (pseud. Joe Alex, Kazimierz

Kwa?niewski i in.) (1922-98), pisarz pol.
11.04 20 rocz. ?mo - ERSKINE CALDWELL (1903-87), pisarz amer.

14.04 65 rocz. ur. - DANUTA WAWI?OW (1942-1999), pol. poetka, autorka

utworów dla dzieci

16.04 35 rocz. ?mo - YASUNARI KAWABATA (1899-1972), pisarz jap.; 1986 -

Nagroda Nobla

16.04 85 rocz. ur. - AMIS KINGSLEY (1922-1995), pisarz ang.
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19.04 175 rocz. ur. - JOSE ECHEGARAY (1832-1916), hiszp. dramatopisarz,
ekonomista i polityk; 1904 - Nagroda Nobla

2l.04 85 rocz. ur.
- ALISTAIR MACLEAN (1922-1987), pisarz szkoc.; 2.02 - 20

rocz. ?mo

23.04 105 rocz. ur.
- HALLDÓR KILJAN LAXNESS (w?a?c. Halldór Guójónsson)

(1902-1908), isl. prozaik i eseista; 1955 - Nagroda Nobla

MAJ

2.05 150 rocz. ?mo - ALFRED DE MUSSET (1810-57), fr. poeta i dramatopisarz
7.05 140 rocz. ur. - W?ADYS?AW STANIS?AW REYMONT (w?a?c. S. W. Rejment)

(1867-1925), pisarz pol; 1924 - Nagroda Nobla

9.05 30 rocz. ?mo - JAMES JONES (1921-77), pisarz amer.

11.05 100 rocz. ur. - LUCYNA KRZEMIENIECKA (1907-55), pol. pisarka, poetka,
autorka ksi??ek dla dzieci

13.05 70 rocz. ur.
- ROGER ?ELAZNY (pseud. Harrisom Denmark) (1937-95),

pisarz amer.

16.05 25 rocz. ?mo -JERZY KRZYSZTO? (1931-82), pol. dramaturg, prozaik
18.05 135 rocz. ur.

- BERTRAND ARTUR WILLIAM RUSSELL (1872-1970), ang.

logik, matematyk, filozof, eseista, dzia?acz spo?.-polit.; 1950 - Literacka

Nagroda Nobla

18.05 155 rocz. ur. - ICCHAK LEJB PEREC (1852-1915), pisarz ?yd. tworz?cy w

j?z. hebr. ijidysz, dziennikarz, krytyk lit. i teatralny; ur. w Zamo?ciu

19.05 95 rocz. ?mo - BOLES?AW PRUS (w?a?c. Aleksander G?owacki) (1847-1912),

pol. pisarz, publicysta; 20.08 - 160 rocz. ur.

20.05 125 rocz. ur. - SIGRID UNDSET (1892-1949), pisarka norw.; 1928 - Nagroda
Nobla

23.05 165 rocz. ur. - MARlA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka, pisarka;
autorka utworów dla dzieci

24.05 35 rocz. ?mo - MICHA? CHOROMA?SKI (1904-72), pisarz pol.
25.05 80 rocz. ur. - ROBERT LUDLUM (1927-2001), pisarz amer.

28.05 95 rocz. ur. -PATRICK WHlTE (1912-90), pisarz austral.; 1973 - Nagroda Nobla

3l.05 120 rocz. ur. - SAINT-JOHN PERSE (w?a?c. Alexis Saint-Leger Leger) (1887-

1975), fr. poeta; 1960 - Nagroda Nobla

3l.05 50 rocz. ?mo - LEOPOLD STAFF (1878-1957), poeta pol.

CZERWIEC

2.06 150 rocz. ur. - KARL GJELLERUP (1857-1919), pisarz du?.; 1917 - Nagroda
Nobla

6.06 85 rocz. ur. - JERZY BROSZKIEWICZ (1922-93), pol. pisarz, autor utworów

dla dzieci i m?odzie?y
8.06 80 rocz. ur.

- WIKTOR WOROSZYLSKI (1927-96), poeta, pisarz, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
12.06 10 rocz. ?mo - BU?AT S. OKUD?AWA (1924-97), ros. pie?niarz, poeta i

prozaik pochodzenia gruz.

14.06 80 rocz. ?mo - JEROME K. JEROME (1859-1927), pisarz i dramatopisarz ang.
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19.06 70 rocz. ?mo - JAMES MATfHEW BARRIE (1860-1937), pisarz ang. pocho
dzenia szkoc.; autor ksi??ek dla dzieci

26.06 115 rocz. ur.
- PEARL S. BU CK (pseud. John Sedges) (1892-1973), pisarka

amer.; 1938 -

Nagroda Nobla

28.06 30 rocz. ?mo - JANUSZ TEODOR DYBOWSKI (1909-77), pisarz pol.
28.06 140 rocz. ur. - LUIGI PIRANDELLO (18671936), pisarz w?.; 1934 - Nagroda

Nobla

30.06 85 rocz. ur. - MIRON BIA?OSZEWSKI (1922-83), pol. poeta, prozaik,

dramatopisarz

LIPIEC

2.07 130 rocz. ur. - HERMANN HESSE (pseud. Emil SincIair) (1877-1962), pisarz

niem.; 1946 - Nagroda Nobla; 8.08 - 45 rocz. ?mo

2.07 30 rocz. ?mo - W?ADIMIR W. NABOKOW (pseud. W. Sirin) (1899-1977),

pisarz amer. pochodzenia ros.

4.07 115 rocz. ur.
- JULIAN KRZY?ANOWSKI (1892-1976), historyk literatury

pol., folklorysta, edytor
6.07 45 rocz. ?mo - WILLIAM FAULKNER (1897-1962), pisarz amer.; 1949 -

Nagroda Nobla; 25.09 - 1110 rocz. ur.

7.07 15 rocz. ?mo - SEWERYNA SZMAGLEWSKA (1916-92), pisarka pol.,
autorka utworów dla m?odzie?y

10.07 50 rocz. ?mo - SZALOM ASZ (1880-1957), pisarz ?yd. tworz?cy w j?z. jidysz
16.07 130 rocz. ur.

- MARlA BUYNO-ARCTOWA (1877-1952), pisarka pol.,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 13.06- 55 rocz. ur.

19.07 50 rocz. ?mo - CURZIO MALAPARTE (w?a?c. Kurt Erich Suckert) (1898-

1957), w?. publicysta i prozaik
24.07 150 rocz. ur. - HENRIK PONTOPPIDAN (1857-1943), pisarz du?.; 1917 -

Nagroda Nobla

29.07 40 rocz. ?mo - ALEKSANDER WAT (w?a?c. A. Chwat) (1900-67), pol. poeta,

prozaik, t?umacz

SIERPIE?
1.08 45 rocz. ?mo - LEON KRUCZKOWSKI (1900-62), pol. dramaturg, prozaik,

publicysta
2.08 110 rocz. ?mo - ADAM ASNYK (krypt. El-y, pseud. Jan Sto?ek) (1838-97),

pol. poeta, dramaturg
150 rocz. ?mo - EUGENE SUE (1804-57), pisarz fi.3.08

13.08

13.08

14.08

80 rocz. ?mo - JAMES OLIVER CURWOOD (1878-1927), amer. pisarz i dziennikarz

25 rocz. ?mo - ADAM WA?YK (1905-82), pol. poeta, eseista, t?umacz

140 rocz. ur. - JOHN GALSWORTHY (1867-1933), ang. powie?ciopisarz i

dramatopisarz; 1932 - Nagroda Nobla

14.08

17.08

140 rocz. ur. -ARTUR OPPMAN (pseud. Or-Ot) (1867-1931), pol. poeta
75 rocz. ur. - v. S. NAIPAUL (Vidiadhar Surajprasad) (ur. 1932), trynidadzki
prozaik pochodzenia hind. tworz?cy w j?z. ang.; 2001 - Nagroda Nobla

25.08 200 rocz. - FRANCISZEK DIONIZY KNIAZNIN (1749 lub 1750-1807), pol.
poeta, dramatopisarz, bajkopisarz
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29.08 145 rocz. ur.
- MAUruCE MAETERLINCK (1862-1949), pisarz belg.

tworz?cy w j?z. franc.; 1911 - Nagroda Nobla

31.08 40 rocz. ?mo - ILJA G. ERENBURG (1891-1967), ros. prozaik, poeta i publicysta
pochodzenia ?yd.

WRZESIE?

1.09 120 rocz ur. - BLAISE CENDRARS (w?a?c. Fr?deric Sauser) (1887-1961), fr.

poeta i pisarz pochodzenia szwajc.
7.09 100 rocz. ?mo - SULLY PRUDHOMME (w?a?c. Rene Fran?ois Armand

Prudhomme) (1839-1907), poeta fr.; 1901 - Nagroda Nobla

11.09 75 rocz. ur.
- JERZY AFANASJEW (1932-1991), pol. pisarz i poeta

19.09 110 rocz. ?mo - KORNEL UJEJSKI (1832-97), poeta pol.
21.09 175 rocz. ?mo - WALTER SCOTT (1771-1832), szkoc. prozaik, poeta, historyk
26.09 60 rocz. ?mo - HUGH JONES LOFTING (1886-1947), pisarz amer., autor

ksi??ek dla dzieci

28.09 20 rocz. ?mo - ROMAN BRANDST AETTER (1906-87), pol. poeta, pisarz,
dramatopisarz

29.09 170 rocz. ur. - MICHA? BA?UCKI (1837-1901), pol. komediopisarz, prozaik,
poeta i publicysta

29.09 105 rocz. ?mo - EMILE ZOLA (1840-1902), pisarz fr.

PA?DZIERNIK
9.10 115 rocz. ur. - IVO ANDruC (1892-1975), pisarz serb.; 1961 - Nagroda Nobla

11.10 40 rocz. ?mo - HALINA PO?WIATOWSKA (1935-67), poetka pol.
16.10 80 rocz. ur. - nONTER GRASS (ur. 1927), pisarz niem.; 1999 - Nagroda

Nobla

19.10 20 rocz. ?mo - IGOR NEWERLY (w?a?c. I. Abramow-Newerly) (1903-87),

pisarz pol.
23.11 80 rocz. ?m - STANIS?AW PRZYBYSZEWSKI (1868-1927), pol. prozaik,

dramatopisarz
26.10 50 rocz. ?mo - NIKOS KAZANTZAKIS, (1883-1957), pisarz gr.

LISTOPAD

5.11 30 rocz. ?mo - RENE GO?CINNY (1926-77), fr. pisarz pochodzenia pol., autor

utworów dla dzieci

5.11 70 rocz. ?mo - BOLES?AW LE?MIAN (w?a?c. B. Lesman) (prawdop.
22.01.1877 lub 1878 lub 1879-1937), pol. poeta, prozaik, eseista, t?umacz

6.11

10.11

11.11

12.11

14.11

85 rocz. ur. - ARTUR MI?DZYRZECKI (1922-96), pol. poeta, pisarz
120 rocz. ur. - ARNOLD ZWEIG (1887-1968), pisarz niem.

55 rocz. ?mo - PAUL ELUARD (w?a?c. Eugene Grindel) (1895-1952), poeta fr.

85 rocz. ur. - TADEUSZ BOROWSKI (1922-51), pol. prozaik, poeta
100 rocz. ur. - ASTRlD LINDGREN (1907-2002), pisarka szwedz., autorka

utworów dla dzieci; 28.01 - 5 rocz. ?mo

15.11 25 rocz. ?mo - FRANCISZEK FENIKOWSKI (1922-82), pol. pisano poeta;
autor utworów dla dzieci i m?odzie?y; 15.05 - 85. rocz. ur.
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15.11 145 rocz. ur. - GERHARD HAUPTMANN (1862-1946), pisarz niem.; 1912 -

Nagroda Nobla

16.11 85 rocz. ur. - JOSE SARAMAGO (ur. 1922), pisarz port.; 1998 - Nagroda Nobla

24.1 i 20 rocz. ?mo - KAROL BUNSCH (1898-1987), pisarz pol.
28.11 100 rocz. ur.

- ALBERTO MORA VIA (w?a?c. A. Pinncherle) (1907-90), w?.

pisarz, eseista, dramatopisarz, krytyk filmowy
28.11 100 rocz. ?m - STANIS?AW WYSPIA?SKI (1869-1907), pol. dramaturg,

poeta, malarz

30.11 190 rocz. ur.
- THEODOR MONMMSEN (1817-1903), historyk, poeta,

prawnik niem.; 1902 - Literacka Nagroda Nobla

GRUDZIE?

3.12 150 rocz. ur. - JOSEPH CONRAD (w?a?c. Teodor Józef Konrad

Korzeniowski) (1857-1924), pisarz an?. pochodzenia polskiego
4.12 100 rocz. ur. - KSAWERY PRUSZYNSKI (1907-50), pol. pisarz, publicysta
5.12 100 rocz. ur.

- ALINA CENTKIEWICZ (1907-93), pol. autorka (wraz z

m??em Czes?awem) ksi??ek dla m?odzie?y
6.12 25 rocz. ?mo - ANTHONY TROLLOPE ( 1815-82), pisarz ang.
8.12 175 rocz. ur. - BJ0RNSTJERNE MARTINIUS BJ0RNSON (1832-1910),

norw. prozaik, dramatopisarz, poeta i publicysta; 1903 -

Nagroda Nobla

9.12 70 rocz. ?mo - ANDRZEJ STRUG (w?a?c. Tadeusz Ga?ecki) (1871-1937), pol.
powie?ciopisarz

17.12 110 rocz. ur. - W?ADYS?AW BRONIEWSKI (1897-1962), pol. poeta, t?u

macz; 10.02 - 45 rocz. ?mo

21.12 90 rocz. ur. - HEINRICH BÓLL (1917-85), pisarz niem.; 1972 - Nagroda
Nobla

24.12 25 rocz. ?mo - LOUIS ARAGON (1897-1982), pisarz fr.; 3.10 - 110 rocz. ur.

24.12 150 rocz. ?mo - STANIS?AW JACHOWICZ (1796-1857), pol. poeta, autor

bajek dla dzieci

Anna Kalniuk
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9. Biniek Halina: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu w

roku 2000 I Halina Biniek II Bibliotekarz Zamojski. - 2001, nr 2 (14), s. 7-13

10. (BN): Bia?e kruki od Zamoyskich I (BN) II Dziennik Wschodni Zamojski. -

2005, nr 188, s. 3

II. [Czubara Krzysztof]: D?ugosz w Zamo?ciu I [Krzysztof Czub ara] K.Cz ..

-

(Rzeczpospolita Gminna II). - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 32, s. 13

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w nowej siedzibie

12. [Czubara Krzysztof]: O Prusie pedagogu I [Krzysztof Czubara] K.Cz. II

Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 49, s. 17

Promocja ksi??ki ks. Czes?awa Ga?ka

13. Czubara Krzysztof: Saga sybiraków I Krzysztof Czubara. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 2005, nr 47, s. lO

Promocja ksi??ki Krzysztofa Czarnoty
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14. [Czubara Krzysztof]: Wyznania s?ugi Mesjasza I [Krzysztof Czubara] K.Cz ..

- Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 38, s. 10

Promocja ksi??ki ks. Grzegorza Paw?owskiego

15. [Czubara Krzysztof]: Zamoyski patronem ksi??nicy I [Krzysztof Czubara]
K.Cz. II Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 21, s. 14

Nadanie imienia w ramach obchodów SS-lecia PiMBP

16. (DER): Biblioteka zaprasza I (DER) II Dziennik Wschodni Zamojski.- 2005,

nr 137, s. 8

Wznowienie obs?ugi czytelników po przeprowadzce Biblioteki

17. [Dudek Anna]: Czterna?cie fajerek I [Anna Dudek] AD II Kronika Tygodnia.
- 2004, nr 50, s. 18

Rozstrzygni?cie konkursu czytelniczego
18. [Dudek Anna]: Ksi??ki do Koszar I [Anna Dudek] AD II Kronika Tygodnia.

- 2004, nr 49, s. 13

19. Dudek Anna: Ksi?gozbiór do przeprowadzki I Anna Dudek. - Fot. II Kronika

Tygodnia. - 2000, nr 28, s. 6

20. Dudek Anna: Ksi?gozbiór na starych ?mieciach : w tym roku nie b?dzie

przeprowadzki zamojskiej biblioteki I Anna Dudek II Kronika Tygodnia. -

2002, nr 36, s. 3

21. Dudek Anna: Spó?niona przeprowadzka I Anna Dudek. - Fot. II Kronika

Tygodnia. - 2001, nr 53, s. 4

22. Gnyp E[l?bieta]: Biblioteka na medal I E[l?bieta] Gnyp. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 2004, nr 49, s. 10

PiMBP z Zamo?cia wyró?niona medalem Fundacji ABCXXI za realizacj? Tygodnia
Czytania Dzieciom

23. Gruszka Krystyna: Tydzie? Bibliotek I Krystyna Gruszka II Bibliotekarz

Zamojski. - 2004, nr 1 (19), s. 10-11

24. [Hereta Jadwiga]: Kraina bajek I [Jadwiga Hereta] JH II Tygodnik Zamoj
ski.- 2001, nr 38, s. 12

Spotkanie z Wand? Chotomsk? w Zamo?ciu

25. [Hereta Jadwiga]: Ksi??ki do koszar I [Jadwiga Hereta] JH II Kronika Tygo
dnia. - 2000, nr 2, s. 7

26. Kalniuk Anna, Markiewicz Gra?yna: Zamojskie biblioteki w s?u?bie regionu
I Anna Kalniuk, Gra?yna Markiewicz II Bibliotekarz Zamojski. - 2001, nr 2

(14), s. 14-16

27. Kasprzak Bogumi?a: Biblioteka Techniczna i Prawnicza w jednej siedzibie I

Bogumi?a Kasprzak II Bibliotekarz Zamojski. - 2001, nr 1 (13), s. 15-17

28. Kawa?ko Janusz: Dyplomy za Arkad? I Janusz Kawa?ko. - Fot. II Kurier

Lubelski. - 2001, nr 224, s. 9

Dyplomy dla Rady Programowej XXVI Zamojskiego Lata Teatralnego; wyró?niona
m.in. dyrektor PiMBP Krystyna Gruszka
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29. [Kawa?ko Janusz]: Cenne my?li Prusa I [Janusz Kawa?ko] KAW. - Fot. II

Kurier Lubelski (Zamojski). - 2005, nr 298, s. 2

Promocja ksi??ki ks. Czes?awa Ga?ka

30. [Kawa?ko Janusz]: Dla ciebie dziadku I [Janusz Kawa?ko] KAW. - Fot. II

Kurier Lubelski (Zamojski). - 2005, nr 280, s. 3

Promocja ksi??ki Krzysztofa Czarnoty
31. [Kawa?ko Janusz]: Krystyna Gruszka I [Janusz Kawa?ko] KAW. - Portr. II

Kurier Lubelski (Zamojski). - 2005, nr 222, S. 2

Sylwetka dyrektora Biblioteki

32.Ko?tun Joanna: Biblioteka Dzieci?ca w nowym lokalu I Joanna Ko?tun II

Bibliotekarz Zamojski. - 2000, nr 2 (12), S. 12-14

33. Ko?tun Joanna: W egzotyczn? podró? bez biletu I Joanna Ko?tun II Bibliote

karz Zamojski. - 2004, nr 1 (19), S. 7-9

Popularyzacja g?o?nego czytania w Filii nr 8 PiMBP w Zamo?ciu

34. Litwiniec Ewa: Walka z wiatrakami I Ewa Litwiniec II Bibliotekarz Zamoj
ski. - 2002, nr 2 (16), S. 13-14

35. Macz.: Dobrze czytali I Macz. II Tygodnik Zamojski. - 2002, nr 52, S. 5

Nagrodzona zamojska edycja akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

36. macz.: Magistrat przed s?dem I macz. II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 21, S. 6

Spór o prawa autorskie planu przebudowy nowej siedziby PiMBP

37. mag: Kolejny termin mija I mag.
- Fot. II Kronika Tygodnia. - 2004, nr 45, S. 8

Dot. oddania do u?ytku nowego budynku biblioteki

38. Markiewicz Gra?yna: Bibliografia regionalna I Gra?yna Markiewicz II Bi

bliotekarz Zamojski. - 2000, nr 1 (11), S. 19-20

39.Markiewicz Gra?yna: Zbiory regionalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu I Gra?yna Markiewicz II Bibliotekarz Lubelski. - [R.

45]. - 2002, S. 72-76

40. Markiewicz Gra?yna: Zbiory specjalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu I Gra?yna Markiewicz II Bibliotekarz Lubelski. - [R.

45]. - 2002, S. 68-71

41. maw: Biblioteka w drodze I maw II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 5, S. 13

Przygotowania do przeprowadzki PiMBP

42. maw: Ksi??ka na telefon I maw II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 40, S. 13

Wypo?yczenie ksi??ki z dostaw? do domu - us?uga oferowana czytelnikom Biblioteki

43. maw: Przenosiny biblioteki I maw II Tygodnik Zamojski. - 2004, nr 49, S. 11

Dot. oddania do u?ytku nowego budynku PiMBP

44. Miechowicz Damian: Kary dla Mostostalu I Damian Miechowicz II Tygo
dnik Zamojski. - 2003, nr 45, S. 6

Przesuni?cie terminu oddania do u?ytku nowego budynku Biblioteki

45. Miksza-Kordulska Jolanta: Dydaktyczno-wychowawcze formy pracy bibliotek

I Jolanta Miksza-Kordulska II Bibliotekarz Zamojski. - 2000, nr 2 (12), S. 15-17
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46. Miksza-Kordulska Jolanta: Pod wra?eniem barw, zapachów i strukturalno?ci

darów natury I Jolanta Miksza-Kordulska II Bibliotekarz Zamojski. - 2002,

nr ,2 (\ 6), s. 17-18

47. Miksza-Kordulska Jolanta: Upowszechnianie czytelnictwa przez Powiatow?

i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? I Jolanta Miksza-Kordulska II Bibliotekarz

Zamojski. - 2002, nr 1 (15), s. 7-11

48. Miksza-Kordulska Jolanta: W obronie sus?a pere?kowanego I Jolanta Mik

sza-Kordulska II Bibliotekarz Zamojski. - 2004, nr 2 (20), s. 22-23

Konkurs organizowany przez PiMBP w Zamo?ciu

49. Miksza-Kordulska Jolanta: Wakacje w mie?cie? Nie musz? by? nudne I

Jolanta Miksza-Kordulska II Bibliotekarz Zamojski. - 2003, nr 2 (18), s. 11-14

50. MKL: M?ode strofy I MKL. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2000, nr 48, s. 10

Rozstrzygni?cie Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja Józefa Misiury
5l. MM: Magiczna podró? I MM II Kronika Tygodnia. - 2004, nr 11, s. 23

Program realizowany w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

52. MM: Zamojszczyzna dzieciom Afryki I MM II Kronika Tygodnia. - 2006, nr

9,s.23

Akcja charytatywna w PiMBP

53. MP: Czyta? ka?dy mo?e I MP. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2004, nr 23, s. 18

Kampania "Ca?a Polska Czyta Dzieciom" w Zamo?ciu

54. MP: Czytanie wzbogaca osobowo?? I MP II Kronika Tygodnia. - 2004, nr

22, s. 21

III Zamojski Tydzie? G?o?nego Czytania w ramach kampanii "Ca?a Polska Czyta
Dzieciom"

55. [Nosal Zygmunt]: W jednym stan? domku I [Zygmunt Nosal] ZN. -Fot. II

Kronika Tygodnia. - 2004, nr 28, s. 18

PiMBP i M?odzie?owy Dom Kultury im. Kornela Makuszy?skiego
56. Pa?czy?ska Regina: Czytelnia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Zamo?ciu I Regina Pa?czy?ska II Bibliotekarz Zamojski. - 2000, nr 2 (12), s. 7-11

57. Pa?czy?ska Regina: Dzia?alno?? Zamojskiego O?rodka Informacji Europej
skiej I Regina Pa?czy?ska II Bibliotekarz Zamojski. - 2003, nr 2 (\ 8), s. 19-20

58. pit: Tydzie? nagrodzony I pit II Kronika Tygodnia. - 2002, nr 51, s. 5

Zamojska edycja akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

59. [Pytkowska Ma?gorzata]: Czytaj dzieciom I [Ma?gorzata Pytkowska] mp II

Tygodnik Zamojski. - 2004, nr 16, s. 19

"Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci" -

program realizowany w ra

mach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

60. Rogalski Piotr: Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom 1-8 czerwca I

Piotr Rogalski II Bibliotekarz Zamojski. - 2002, nr 2 (\ 6), s. 10-12

Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom
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61. [Rudy Anna]: Czytajcie dzieciom ... I [Anna Rudy] (ar) II Tygodnik Zamoj
ski. - 2002, nr 20, s. 8; nr 23, s. 9

Zamojska edycja akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

62. Rzecz o literaturze II Dziennik Wschodni Zamojski. - 2002, nr 250, s. 10

Nowe trendy w polskiej literaturze wspó?czesnej - seminarium w PiMBP w Zamo?ciu

63. [Stawecki Marian Adam]: Szewc w Zamo?ciu I [Marian Adam Stawecki]

(MAS). - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2000, nr 24, s. 12

Spotkanie autorskie w Filii nr 8

64. [Szewc Anna]: Konkurs i seminarium I [Anna Szewc] (ak) II Dziennik

Wschodni Zamojski. - 2001, nr 244, s. 8

Konkurs "Na ratunek sobie" oraz seminarium "Biblioteki publiczne w procesie edu

kacji dzieci i m?odzie?y"

65. [Szewc Anna]: Spotkanie z pisark? I [Anna Szewc] (ak) II Dziennik

Wschodni Zamojski. - 200 l, nr 260, s. 9

Spotkanie z Ann? Onichimowsk? w Filii nr 10

66. [Szyma?ski Wac?aw]: Koz?ówka w nagrod? I [Wac?aw Szyma?ski] (s-ów) II

Dziennik Wschodni Zamojski. - 2002, nr 127, s. 9

?wi?to dzia?aczy k .. ultury z Zamo?cia, nagrodzona m.in. Krystyna Gruszka, dyr. PiMBP

67. [Szyma?ski Wac?aw]: Spotkania z literatur? I [Wac?aw Szyma?ski] (s-ów) II

Dziennik Wschodni Zamojski. - 2002, nr 112, s. 9

XIII Zamojskie Spotkania z Literatur?

68. Urban Robert: Internet w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej I

Robert Urban II Bibliotekarz Zamojski. - 2000, nr 2 (12), s. 53-54

69. Urban Robert: Wystawa zbiorów PiMBP w Zamo?ciu w lokalu Wy?szej

Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu I Robert Urban II Bibliote

karz Zamojski. - 2001, nr 1 (13), s. 73

70. Wójcik Danuta, Buczek, Renata: Zamojska Biblioteka w s?u?bie ludziom

chorym, niepe?nosprawnym i starszym I Danuta Wójcik, Renata Buczek II

Dostrzegacz Biblioteczny. - 2003, nr 7, s. 7-10

71. Wójcik Danuta: Moje do?wiadczenia w pracy z czytelnikiem niewidomym i

niedowidz?cym I Danuta Wójcik II Bibliotekarz Zamojski. - 2003, nr 2 (18),
s.7-10

Filia nr 3 "ksi??ki mówionej"
72. Wójcik Danuta: W bibliotece dla niewidomych I Danuta Wójcik II Bibliote

karz Zamojski. - 2000, nr I (11), s. 13-15

73. Wójcik Edyta: Biblioteka czeka na dzieci I Edyta Wójcik II Bibliotekarz

Zamojski. - 2002, nr 2 (16), s. 15-16

Filia nr 10

74. [Wójtowicz Leszek): Artystyczne cuda w bibliotece I [Leszek Wójtowicz]

(LEW) II Dziennik Wschodni Zamojski. - 2005, nr 96, s. 8; nr 99, s. 23

Konkurs "Cuda natury"
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75. Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci. Zamojski program kam

panii Ca?a Polska Czyta Dzieciom II Bibliotekarz Zamojski. - 2004, nr l

(19), s. 5-6

76. Zieli?ska Halina: Dzie? Bibliotekarza i Bibliotek: Zamo?? I Halina Zieli?

ska II Dostrzegacz Biblioteczny. - 2003, nr 7, s. 24-25

77. Zieli?ska Halina: Ekologia w bibliotece I Halina Zieli?ska II Bibliotekarz

Zamojski. - 2001, nr 2 (14), s. 17-18

78. Zieli?ska Halina: Na ratunek sobie I Halina Zieli?ska (Kronika) II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 3/4, s. III

Konkurs ekologiczny
79. Zieli?ska Halina: ?wi?to ksi??ki w Zamo?ciu I Halina Zieli?ska. - Fot. II

Bibliotekarz Zamojski. - 2002, nr 2 (16), s. 7-9

XIII Zamojskie Spotkania z Literatur?
80. Zieli?ska Halina: Turniej wiedzy bankowej "Wakacje z ekonomi? na ty" I

Halina Zieli?ska II Bibliotekarz Zamojski. - 2003, nr 2 (18), s. 15-16

81. Zieli?ska Halina: Wa?niejsze imprezy zorganizowane przez Powiatow? i

Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu w 1999 r. I Zieli?ska Halina

(Kronika) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2000, nr 1/2, s. 141-142

82. Zwoli?ska Danuta: "Ca?a Polska czyta dzieciom" I Danuta Zwoli?ska II

Bibliotekarz Zamojski. - 2001, nr 2 (14), s. 60-61

Robert Urban
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Allen John L.: Papie? Benedykt XVI ; biografia Josepha Ratzingera.
-

Pozna?: Rebis, 2005

Biografia Johna L. Allena rzuca jasne ?wiat?o na charakter obecnego Ojca

?wi?tego. Kardyna? Ratzinger by? najbardziej wp?ywow? -

po Janie Pawle II -

postaci? w Ko?ciele katolickim. To osobowo?? o wybitnym intelekcie i sile

moralnej, cz?owiek pe?en sprzeczno?ci, wywo?uj?cy skrajne opinie i emocje.

Ksi??ka adresowana jest do szerokiego kr?gu czytelników, nie tylko katoli

ków, którzy zechc? zrozumie? przesz?o?? papie?a Benedykta XVI, jego charak

ter oraz umys?owo?? cz?owieka zajmuj?cego obecnie jeden z najbardziej wp?y

wowych urz?dów na ?wiecie.

Bernacki Marek, Pawlus Marta: S?ownik gatunków literackich. - Bielsko

Bia?a: PARK,2006

Autorzy stworzyli praktyczne i u?yteczne kompendium wiedzy o zmieniaj?
cych si? na przestrzeni wieków ró?norodnych formach literatury i ewolucji

gatunków literackich. Ksi??ka obejmuje ponad 250 form literackich, które wy

kraczaj? poza ?cis?? definicj? gatunku literackiego podawan? dot?d przez teore

tyków literatury. W S?owniku gatunków literackich zachowano podzia? na epoki

historycznoliterackie: od staro?ytno?ci (grecko-rzymskiej) po wiek XX, uwzgl?d

niaj?c poszerzone, przekrojowe uj?cie prezentowanej problematyki.
W obr?bie ka?dego okresu historycznego has?a s? u?o?one alfabetycznie, we

d?ug schematu: krótka definicja etymologiczna nazwy, poszerzony opis meryto

ryczny. Wa?nym elementem has?a s? przytaczane utwory. Dzi?ki temu czytelnik
mo?e nie tylko zaopatrzy? si? w niezb?dn? wiedz?, ale obcuje te? bezpo?rednio
z tekstem literackim w czystej postaci. Ka?dy rozdzia? poprzedza wst?p sumuj?

cy najwa?niejsze zagadnienia historyczne, filozoficzne i kulturowe. Ca?o?? jest

bogato ilustrowana. Ksi??ka przeznaczona jest dla uczniów starszych klas gim

nazjów i liceów i zalecana przez polonistów.

Frey Jana: W ciemno?ci. - Wroc?aw: ZaJd. Nar. im. Ossoli?skich, 2004 (w
serii "Nasza Biblioteka")

?ycie m?odej, pi?knej dziewczyny ulega nag?ej zmianie -

po ci??kim wypad
ku traci wzrok. Ksi??ka opowiada histori? powolnego przystosowywania si?

g?ównej bohaterki Leonii do ?ycia w ?wiecie ciemno?ci. W tej trudnej i bolesnej
drodze wspomagaj?j? rodzina i przyjaciele.

63



Jest to historia sk?aniaj?ca czytelnika do refleksji i przemy?le? nad tyciem,
które mo?e zmieni? si? nagle i nieoczekiwanie.

Hassenmuller Heidi: Niemy ?miech. - Wroc?aw: Zald. Nar. im. Ossoli?

skich, 2005 (w serii "Nasza biblioteka")
Autorka przedstawia histori? wzi?tej modelki, która zaj?ta robieniem kariery

niewiele czasu po?wi?ca bezg?osej i niezauwa?anej córce Antje. Dziewczynka
usuwa si? w cie? z tycia matki. Dzi?ki dziadkowi odnajduje spokój, dzieci?

stwo i odzyskuje g?os. Problem dziecka okazuje si? tak naprawd? by? proble
mem matki - kobiety, która nie potrafi odnale?? si? w swojej roli i poradzi?
sobie z l?kami z dzieci?stwa. Historia ta jest ostrze?eniem i przestrog? dla ro

dziców, którzy w pogoni za karier? i pieni?dzem gubi? najwa?niejsze - mi?o?? i

blisko?? z dzieckiem. Cho? ksi??ka nie jest ?atwa czyta si? j? dobrze, a dosadny,
chwilami wr?cz wulgarny j?zyk z jeszcze wi?ksz? si?a ukazuje dramat g?ównych
bohaterek.

Jarocka Mariola: Nasza Polska - ilustrowany przewodnik geograficmy. -

Bielsko-Bia?a: PARK, 2005

Nasza Polska ... to rodzaj przewodnika, w którym czytelnik znajdzie podsta
wowe informacje dotycz?ce naszego kraju oraz jego najwi?kszych atrakcji tury

stycznych. Ksi??ka sk?ada si? z trzech cz??ci: pierwsza zawiera ogólne, podsta
wowe informacje na temat Polski, jej po?o?enia, geologii, bogactw naturalnych,

ludno?ci, ochrony ?rodowiska, druga cz??? jest podró?? po najwa?niejszych i

najbardziej atrakcyjnych zak?tkach Polski, cz??? trzeci? stanowi s?owniczek

najwa?niejszych terminów i poj?? geograficznych. Ca?o?? wzbogacaj? mapki i

barwne fotografie. Przewodnik ten jest przeznaczony dla m?odzie?y ze starszych
klas szko?y podstawowej.

05trowicka Beata: ?wiat do góry nogami. - Wroc?aw: Zald. Nar. im. 0550-

li?skich, 2002 (w serii "Nasza Biblioteka")
Po tragicznej ?mierci matki dorastaj?ca 16-letnia dziewczyna staje bezradna

wobec doros?o?ci i rozpaczy. Brak porozumienia z ojcem i rodze?stwem pogr?

ta j? w depresji. Nieoczekiwanie z pomoc? przychodzi jej rodz?ca si? pierwsza
mi?o?? - Mateusz.

Pe?na ciep?a opowie?? o dorastaniu, konfliktach, poszukiwaniu sensu tycia
i miejsca na ziemi.

S?ownik filmu. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005

Jest to uniwersalny leksykon filmoznawczy, adresowany do szerokiego grona

czytelników. Zawiera poj?cia z zakresu historii, teorii, analizy i techniki filmo

wej, ok. 600 hase? osobowych, m.in. biogramy najwi?kszych klasyków kina,
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znakomitych re?yserów, aktorów, scenarzystów, kompozytorów, operatorów,

jak równie? nazwiska twórców awangardy filmowej oraz opisy blisko 340 fil

mów. Wysoki poziom merytoryczny s?ownika gwarantuje zespó? wybitnych
polskich specjalistów - pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiello?skiego.

S?ownik psychologii. - Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005

Leksykon w przyst?pny sposób prezentuje terminy i poj?cia z zakresu psy

chologii, jak równie? biogramy najs?ynniejszych psychologów i opisy najbar
dziej znanych w ?wiatowej psychologii testów. Sk?ada si? z trzech cz??ci:

- Has?a rzeczowe,

- Testy psychologiczne,
- Has?a osobowe

w obr?bie, których zastosowano system odsy?aczy pozwalaj?cy uzyska? wiedz?

wykraczaj?c? poza okre?lone has?o. Przeznaczony jest dla wszystkich czytelni
ków stykaj?cych si? na co dzie? z terminami z zakresu psychologii, stanowi?

mo?e uzupe?nienie wiedzy dla psychologów, studentów i uczniów.

Szot-Radziszewska El?bieta: Sekrety zió?; wiedza ludowa, magia, obrz?dy,
leczenie. - Warszawa, "Trio", 2005

Jest to ksi??ka napisana przez etnologa dla czytelnika zainteresowanego po

szukiwaniem znacze? zawartych w zwyczajach i wierzeniach zwi?zanych z ro

?linami i lecznictwem ludowym. Opowiada o niezwyk?ych w?a?ciwo?ciach

ro?lin, które wykorzystywali nasi przodkowie. Opisane recepty i techniki lecz

nicze pochodz? z relacji najstarszych mieszka?ców wsi oraz przekazów literac

kich. Nie jest to jednak do ko?ca poradnik zielarski a raczej opowie?? o minio

nym ?wiecie pachn?cym rumiankiem i czarnym bzem, który przetrwa? w pami?
ci ludzkiej.

Zuchniewicz Pawe?: Cuda Jana Paw?a II. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka,
2006

Ksi??ka Cuda Jana Pawia 1/ to zapis sytuacji po?wiadczonych przez naocz

nych ?wiadków, którzy b?d?c nieuleczalnie chorymi, do?wiadczyli uzdrowienia

lub cofni?cia si? choroby dzi?ki spotkaniu z Janem Paw?em II lub dzi?ki Jego
modlitwom zanoszonym w ich intencji. Autor Cudów ... dotar? do osób, które s?

przekonane, ?e to w?a?nie ?wi?to?? i dar czynienia cudów w osobie Jana Paw

?a II pomog?y im przezwyci??y? chorob? i niemoc. Tre?? ksi??ki uzmys?awia
nam, ?e jest wielu ?wiadków wydarze?, które "odmienia?y oblicze ziemi" ...

Alina Malinowska

Anna Rychter
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TO WARTO WIEDZIE?

Wa?ne daty

STYCZE?

1.01 -

Nowy Rok

6.01 - Dzie? Filatelisty (polska)
21.01 - Dzie? Babci

22.01 - Dzie? Dziadka

24.01 - ?wiatowy Dzie? ?rodków Masowego Przekazu

25.01 - Dzie? Sekretarki i Asystentki (polska)
26.01 - ?wiatowy Dzie? Celnictwa

27.01 - Dzie? Dialogu z Islamem
- Dzie? Pami?ci Ofiar Nazizmu

ostatnia niedziela stycznia
- ?wiatowy Dzie? Pomocy Chorym na Tr?d

LUTY

2.02

3.02

11.02

- Dzie? Handlowca (Polska)
-

Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Rakiem

- ?wiatowy Dzie? Chorych
- Mi?dzynarodowy Dzie? J?zyka Ojczystego
- Dzie? Zakochanych14.02

15.02

21.02

22.02

- ?wiatowy Dzie? M?odzie?y Prawos?awnej
- Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Re?imem Kolonialnym
- Europejski Dzie? Ofiar Przest?pstw

MARZEC

1.03 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym
2.03 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Obrony Cywilnej
3.03 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Pisarzy
6.03 - Dzie? Olimpijczyka
8.03 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet

10.03 - Dzie? M??czyzn
15.03 - Mi?dzynarodowy Dzie? Konsumenta

17.03 - ?wiatowy Dzie? Morza

21.03 - pocz?tek astronomicznej wiosny
-

Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Dyskryminacja Rasow?
-

Mi?dzynarodowy Dzie? Poezji
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22.03 - Mi?dzynarodowy Dzie? Wody
- Dzie? Ochrony Ba?tyku

23.03 - Mi?dzynarodowy Dzie? Meteorologii
24.03 - ?wiatowy Dzie? Walki z Gru?lic?
27.03 - Mi?dzynarodowy Dzie? Teatru

29.03 - Dzie? Metalowca (polska)
Trzecia niedziela marca

- Mi?dzynarodowy Dzie? Inwalidów i Ludzi Niepe?nosprawnych

KWIECIE?

1.04 - Prima Aprilis
2.04 - Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ki dla Dzieci

5.04 - Dzie? Le?nika i Drzewiarza

7.04 - ?wiatowy Dzie? Zdrowia

- Dzie? Pami?ci o Holokau?cie

8.04

11.04

12.04

13.04

14.04

15.04

16.04

- Mi?dzynarodowy Dzie? Romów

- Dzie? Radia

- Mi?dzynarodowy Dzie? Lotnictwa i Kosmonautyki
- ?wiatowy Dzie? Pami?ci Ofiar Katynia
- Dzie? Ludzi Bezdomnych
- Mi?dzynarodowy Dzie? Kombatanta

- Dzie? Sapera
- Dzie? W?ókniarza

- Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Zabytków18.04

20.04

22.04

23.04

24.04

25.04

26.04

28.04

29.04

- Mi?dzynarodowy Dzie? Wolnej Prasy
- Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi

- ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich

- ?wiatowy Dzie? Solidarno?ci M?odzie?y
- Mi?dzynarodowy Dzie? ?wiadomo?ci Zagro?enia Ha?asem

- Dzie? Drogowca i Transportowca
- ?wiatowy Dzie? Pami?ci Ofiar Wypadków przy Pracy
- Mi?dzynarodowy Dzie? Ta?ca

MAJ

1.05 - Mi?dzynarodowy Dzie? Solidarno?ci Ludzi Pracy
2.05 - ?wi?to Polskiej Flagi
3.05 - ?wi?to Konstytucji 3 Maja

- Mi?dzynarodowy Dzie? Wolno?ci Prasy
- Dzie? S?o?ca

4.05 - Dzie? Stra?aka

- Dzie? Hutnika

- Dzie? Kominiarza
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5.05 - Dzie? Godno?ci Osoby z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?

8.05 - Dzie? Bibliotekarza i Bibliotek (Polska)
- Mi?dzynarodowy Dzie? Zwyci?stwa
- Mi?dzynarodowy Dzie? Czerwonego Krzy?a i Czerwonego Pó?ksi??yca

9.05 - Dzie? Europy
12.05 - Mi?dzynarodowy Dzie? Piel?gniarek i Po?o?nych

- Dzie? ?rodków Spo?ecznego Przekazu

14.05 - Dzie? Farmaceuty
- Dzie? Budowlanych

15.05 - ?wi?to Polskiej Niezapominajki
- Mi?dzynarodowy Dzie? Rodziny
- ?wi?to Polskiej Muzyki i Plastyki

17.05 - ?wiatowy Dzie? Telekomunikacji
18.05 - Mi?dzynarodowy Dzie? Muzeów

19.05 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Pami?ci Ofiar AIDS

21.05 - ?wiatowy Dzie? Kosmosu

22.05 - Dzie? Praw Zwierz?t
25.05 -

Mi?dzynarodowy Dzie? Dzieci Zaginionych
- Dzie? Piwowara

- Dzie? Mleka

26.05 - Dzie? Matki

27.05 - Dzie? Samorz?du Terytorialnego (Polska)
29.05 - Dzie? Dzia?acza Kultury i Drukarza (Polska)
31.05 - ?wiatowy Dzie? bez Papierosa

- ?wiatowy Dzie? Rozwoju Kultury
- Dzie? Pracownika Przemys?u Spo?ywczego

CZERWIEC

1.06 - Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka

- Dzie? Lasu i Zadrzewie?

-

Mi?dzynarodowy Dzie? Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji4.06

5.06

16.06

20.06

21.06

22.06

23.06

24.06

26.06

27.06

- ?wiatowy Dzie? Ochrony ?rodowiska Naturalnego
-

Mi?dzynarodowy Dzie? Pomocy Dzieciom Afryka?skim
- ?wiatowy Dzie? Uchod?cy
- pocz?tek astronomicznego lata

- Dzie? Kultury Fizycznej
- Dzie? Ojca
- ?wiatowy Dzie? Chorych na Osteoporoz?
-

Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Narkomanii

-

Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Cukrzyc?
- ?wiatowy Dzie? Rybo?ówstwa
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LIPIEC

1.07 - ?wiatowy Dzie? Architektury
- Dzie? Spó?dzielczo?ci
- ?wiatowy Dzie? Ludno?ci11.07

24.07 - Dzie? Policjanta (Polska)

SIERPIE?

2.08 - ?wiatowy Dzie? Pami?ci o Zag?adzie Romów

10.08 - Dzie? Przewodników i Ratowników Górskich

12.08 - Mi?dzynarodowy Dzie? M?odzie?y (ONZ)
14.08 - Dzie? Energetyka (Polska)
15.08 - ?wi?to Wojska Polskiego
28.08 - ?wi?to Lotnictwa (polska)
31.08 - Ogólnopolski Dzie? Solidarno?ci

WRZESIE?

1.09 - Mi?dzynarodowy Dzie? Pokoju (obchodzony w rocznic? wybuchu II

wojny ?wiatowej)
- Dzie? Kombatanta (Polska)
- Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Analfabetyzmem8.09

9.09

16.09

17.09

18.09

21.09

22.09

23.09

27.09

- Mi?dzynarodowy Dzie? Urody
- Mi?dzynarodowy Dzie? Ochrony Warstwy Ozonowej
- Dzie? Sybiraka
- Dzie? Geologii
- ?wiatowy Dzie? Osób z Chorob? Alzheimera

- Europejski Dzie? bez Samochodu

- pocz?tek astronomicznej jesieni
- ?wiatowy Dzie? Turystyki
- Dzie? Podziemnego Pa?stwa Polskiego

28.09 - ?wiatowy Dzie? Morza

30.09 - Dzie? Ch?opaka

PA?DZIERNIK

l.l O - Mi?dzynarodowy Dzie? Muzyki
- Mi?dzynarodowy Dzie? Ludzi Starszych
- Mi?dzynarodowy Dzie? Lekarza

- ?wiatowy Dzie? Zwierz?t4.10

9.10

10.10

14.10

- Dzie? Znaczka Pocztowego
- ?wiatowy Dzie? Zdrowia Psychicznego
- ?wi?to Edukacji Narodowej
- ?wiatowy Dzie? Normalizacji
- Mi?dzynarodowy Dzie? Zmniejszania Skutków Kl?sk ?ywio?owych

15.10 - Mi?dzynarodowy Dzie? Niewidomych - "Dzie? Bia?ej Laski"
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16.10 - ?wiatowy Dziefl2:ywno?i
17.10 - ?owy Dziefl Walki z Ubóstwem

- Dzie6 Walki z Rakiem

18.Ib - Dziefl Poczty Polskiej
- Dziefl ?..?c:zncHci

22.10 - ?wiatowy Dziefl Osób l?k?j?cych si?
24.10 - ?wiatowy Dziefl Informacji

- Dziefl Organizacji Narodów ?ednoczonych
31.10 - ?wiatowy Dziefl ??i

LISTOPAD

Trzeci czwartek listopada
- Dzied Walki z Paleniem Tytoniu

1.11 - Dzie? Wszystkich ?wi?tych
3.11 - ?? M?liwych
9.11 - ?wiatowyDzieflJakc*i

-

Mi?dzynarodowy Dziefl Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
11.11 - Narodowe?wi?N?(polska)
14.11 - ?wiatowy Dziefl Chorych na Cukrz)?
15.11 -

Mi?wy Dziefl Pami?ci Ofiar Wypadków Drogowych
16.11 -

M?wyDzieflTolerancji
17.11 - ?wiatowyDziefl Studenta

21.11 - ?Wia?owyDziefl Tel?i
- ? Dzie6 2:yczIiwoKi i Pozdrow?efl

25.11 - ?wiatowy Dziefl Pluszowego Misia
- Dzie6 Kolejarzy i Tramw?jarzy (polska)
- ?wiatowy Dzie6 bez Futra

28.11 - Dziefl bez Zakupów
30.11 -

Andrzejki

GRUDZIE?
1.12 - ?wiatowy Dzie6 Walki z AIDS

2.12 - ?wiatowy Dziefl Walki z Uciskiem

3.13 -

Mi?dzynarodowy Dzie6 Osób Niepe?nosprawnych
4.12 - Dzieli 06mika i Natlowca

5.12 -

Mi?dzynarodowy Dzie6 Wolontariusza

6.12 -

Miko?ajki
7.12 -

Mi?dzynarodowy Dzie6 Lotnictwa Cywilnego
10.12 -

Mi?dzynarodowyDzie6PrawCz?owieka
- Ime6 Ochrony Praw Dziecka

13.12 - ?wiatowy Dzie6 Tel?i dla Dzieci
- Dzieli Ksi?gma (polska)
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18.12 - Mi?dzynarodowy Dzie? Emigrantów
21.12 - pocz?tek astronomicznej zimy
28.12 - Mi?dzynarodowy Dzie? Poca?unku

29.12 - ?wiatowy Dzie? Ró?norodno?ci Biologicznej
31.12 - Sylwester

Joanna Ko?tun

Konkurs literacki im. Astrid Lindgren
Regulamin Konkursu

Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Kazimierza

Micha?a Ujazdowskiego i we wspó?pracy z Ambasad? Szwecji

Fundacja ABCXXi - Ca?a Polska czyta dzieciom

wraz z Wydawnictwami: Publicat, Stentor i ?wiat Ksi??ki og?asza
Konkurs im. Astrid Lindgren

na wspó?czesn? ksi??k? dla dzieci i m?odzie?y

Konkurs dotyczy utworów w nast?puj?cych kategoriach wiekowych:

ksi??ka dla dzieci w wieku do 6 lat

ksi??ka dla dzieci w wieku 6 - 10 lat

ksi??ka dla dzieci w wieku 10 - 14 lat

Zasady konkursu:

I. Forma i tematyka - dowolna: bajka, opowie??, powie?? lub zbiór opowiada?;
wierszem lub proz?;

2. Obj?to??: od l do 8 arkuszy wydawniczych (I arkusz = 22 strony maszyno

pisu po 1800 znaków)
3. Prace dotychczas nie publikowane w formie ksi??kowej, nie zg?oszone do

druku lub oceny w wydawnictwach oraz nie nagrodzone ani nie wyró?nione
w innych konkursach.

4. Prace konkursowe b?dzie ocenia?o powo?ane przez Fundacj? Jury, z?o?one

ze znawców literatury dzieci?cej oraz z przedstawicieli Fundacji. Jury przy

ocenie prac b?dzie zwraca?o szczególn? uwag? na to, czy praca konkursowa:
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• jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zro-

zumia?ych wy??cznie dla doros?ych
• niesie wa?ne i ciekawe dla dziecka tre?ci

• jest napisana pi?kn? i poprawn? polszczyzn?
• wyrabia gust estetyczny i dobry smak literacki

• uczy racjonalnego my?lenia, m?dro?ci oraz zasad prawid?owej komuni

kacji mi?dzy lud?mi

• niesie przes?anie szacunku wobec dziecka, innych istot, przyrody, kraju,

prawa, tradycji oraz najwa?niejszych warto?ci ludzkich

• rozwija umiej?tno?? odró?niania dobra od z?a, uczy rozwi?zywania pro

blemów i konfliktów

• unika stereotypów zwi?zanych z p?ci?, ras?, narodowo?ci? itp.
• chroni wra?liwo?? dziecka - nie wzbudza l?ków i pesymizmu, unika

przemocy

• buduje pozytywny stosunek do ?wiata i ludzi, optymizm i wiar? w siebie

5. Nagrody (dla ka?dej kategorii oddzielnie):
l nagroda - 15 000 PLN

2 nagroda - l O 000 PLN

3 nagroda - 5 000 PLN

oraz Grand Prix konkursu - rze?ba Pippi Po?czoszanki podnosz?cej
konia, autorstwa Doroty Dziekiewicz- Pilich. Jury zastrzega sobie mo?

liwo?? nieprzyznania nagrody w okre?lonej kategorii.
6. Termin nadsy?ania prac: do 31 pa?dziernika 2006 (wg daty stempla poczto

wego). Termin rozstrzygni?cia konkursu
- do ko?ca pierwszego kwarta?u 2007.

7. Prace nale?y opatrzy? god?em, poda? kategori? wiekow? dla jakiej tekst jest
przeznaczony i wys?a? w 3 egzemplarzach wraz z zaklejon? kopert? zawie

raj?c? dane Autora (god?o*, imi? nazwisko, adres, telefon kontaktowy lub e

mail) na adres: Wydawnictwo ?wiat Ksi??ki, ul. Rosola 10; 02786 War

szawa z dopiskiem: Konkurs im. Astrid Lindgren

8. Maszynopisy nie b?d? zwracane

9. Najlepsze prace zostan? opublikowane w formie ksi??kowej. Organizatorzy

zastrzegaj? sobie prawo pierwodruku utworów zg?oszonych na konkurs. Au

torzy wyra?aj? zgod? na wspó?prac? edytorsk? z Wydawc?.
Do udzia?u w Konkursie zapraszamy osoby doros?e. ZACH?CAMY ... !

*god?o
=

pseudonim literacki; nie mo?e to by? rysunek.
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KRONIKA

KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO
II PÓ?ROCZE 2005 ROKU - Wybór -

ZAMO??

lipiec! sierpie?

• "Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia" -

wystawa pokonkursowa w Galerii

Ekslibris - PiMBP

• "W krainie ?ycia i ba?ni Hansa Christiana Andersena" -

wystawa zorgani
zowana w Galerii Ekslibris po?wi?cona obchodom 200. rocznicy urodzin

ba?niopisarza - PiMBP

• "Przyjaciele dzieci?stwa" - cykl zaj?? odbywaj?cych si? w ramach akcji

Wakacje w bibliotece. Program obejmowa? realizacj? nast?puj?cych imprez:
Baw si? i ucz z Kubusiem Puchatkiem, Akademia Pana Kleksa ijej przyja

ciele, Szcz??liwy ?wiat Muminków, Doktor Dolittle i ca?y ten cyrk" - kon

kursy czytelnicze, Portret Alicji z Krainy Czarów, Plastelinowa posta? Pi

nokia - konkursy plastyczne, Nowa przygoda Misia Uszatka - konkurs lite

racko-plastyczny, Lotta zaprasza na bal - zabawa edukacyjna, Piotrus Pan

-

gra planszowa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• .Pejza?e ?wiata" - konkurs plastyczno - geograficzny - FB nr l

• "Teczka na ksi??ki z biblioteki", "Nie ?wi?ci garnki lepi?" - konkursy

plastyczne - FB nr l

• Zorganizowano konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima - FB nr 2

• "Rymowany zwierzyniec" - konkurs literacki - FB nr 3

• "Przyciski z kolorowych kamieni" - zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• "Niebieskie migda?y" -

wystawa w 60. rocznic? ?mierci Marii Pawlikow

skiej-Jasnorzewskiej - FB nr 5

• "Zió?ka i my" -

wystawa
- FB nr 5

wrzesie?

• "Jan Zamoyski (1542-1605) - kanclerz i hetman wielki koronny" - ekspo

zycja czasowa zorganizowana w zwi?zku z obchodami Roku Zamo?cia -

PiMBP

• "Promocja ksi??ki S?uga Mesjasza"
- impreza zorganizowana przy wspó?

pracy Wydawnictwa Gaudium. Na promocji obecny by?, poza autork?

ksi??ki Lucyn? Montusiewicz równie? ks. Grzegorz Paw?owski, pierwszo-
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planowa posta? wywiadu-rzeki, ksi?dz katolicki pracuj?cy obecnie w Izra

elu- PiMBP

• Piechota, Pie?? o ?o?nierzach, Czerwone plakaty, Piechur - czytanie poezji
ci tematyce wojennej oraz wspólne ?piewanie pie?ni partyzanckich (w ra

mach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych PiMBP

• ,,Jak wygl?da moja szko?a wymarzona?" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• "Czy to lama, czy to plama" - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. I szko?y

podstawowej - FB nr 3

• ,,Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia pro

wadzono w Przedszkolu Miejskim nr 14, w ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 3

oraz dla uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• "Czytanie bajek" - zaj?cia dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 4

• "Spotkania z przyrod? - Roztocze" - FB nr 5

pa?dziernik

• "Wame sprawy" -

wystawa fotografii Agnieszki Szyku?y, absolwentki Wydzia?u
Artystycmego UMCS w Lublinie - PiMBP

• "Od Elementarza do Weso?ej Szko?Y' - otwarcie ekspozycji prezentuj?cej doro

bek edytorstwa edukacyjnego na przestrzeni kilkuset lat - PiMBP

• ,,Bankowe ABC' - rozpocz?cie realizacji programu s?u??cego upowszechnianiu
wiedzy ekonomicmej w?ród m?odzie?y gimna2;jalnej m. Zamo?cia Zadanie do

towane przez Fundacj? Bankow?im. L. Kronenberga - PiMBP

• "Pieni?dz na przestrzeni dziejów" -

wystawa realizowana w ramach programu

Bankowe ABC - PiMBP

• ,,Bank XXI wieku", "SkOIzystaj z o?i" - og?oszenie i realizacja konkursów

popularyzuj?cych wiedz? ekonomiczn? - PiMBP

• ,,Podstawowe poj?cia ekonomiczne", ,,Instytucje finansowo-bankowe", "Us?ugi
bankowe", "Sposoby inwestowania pieni?dzy" - wyk?ady dla m?odzie?y gimna

?a1nej prowadzone przez przedstawicieli zamojskich banków (w ramach realiza

cji programu Bankowe ABC) - PiMBP

• Zorganizowano spotkanie czytelników z Izabel? Winiewicz-Cybulsk?, autork?

ksi?tki Jak Dusiek i Bajdelc zwiedzali zamojsk? startJwk? - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• W ramach wspó?pracy ze szko?ami zorganizowano 3 wycieczki do biblioteki,
m. in. uczniów Szko?y Podstawowej nr 10 w Zamo?ciu oraz Szko?y Podstawowej
w Bia?obrzegach - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• .Jan Pawe? II -

papie?, polityk, poeta" - monta? twórczo?ci Jana Paw?a II

i o Janie Pawle II (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych)
-

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Ta?cz?ce li?cie" - konkurs plastycmy - FB nr 1
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• ,,Jesienny collage" - zaj?cia plastyczne z wykorzystaniem darów natury
- FB nr 3

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia pro

wadzono w Przedszkolu Miejskim nr 14, w ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 3

oraz dla uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• "Czytanie bajek" - zaj?cia dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 4

• "Ró?owa wst??ka - raka piersi mo?na pokona?"
-

wystawa
- FB nr 5

listopad

• Zmieni?a siedzib? Filia nr 6 PiMBP w Zamo?ciu. Biblioteka otrzyma?a

nowy lokal przy ul. Prusa 2

• "Zamo?? w literaturze i literatura o Zamo?ciu" - szkolenie dla bibliotekarzy

powiatu zamojskiego. Wyk?ad prowadzi? redaktor Akcentu Waldemar Mi

chalski - PiMBP

• Zorganizowano premier? ksi??ki Krzysztofa Czarnoty Dla ciebie dziadku.

Imprezie towarzyszy?a wystawa ilustracji do ksi??ki - grafik Weroniki Ko

byli?skiej - PiMBP

• Odby?a si? promocja ksi??ki ks. dra Czes?awa Galka My?l pedagogiczna
Boles?awa Prusa na tle pozytywizmu polskiego - PiMBP

• "Zbiory biblioteczne i zasady korzystania z nich" - lekcja biblioteczna dla

ucz. kI. IV szko?y podstawowej - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• W ramach wspó?pracy ze szko?ami zorganizowano 4 wycieczki do biblioteki,
m.in. uczniów Szko?y Podstawowej nr 3 w Zamo?ciu oraz Szko?y Podstawowej
w ?danowie i dzieci z Przedszkola nr 9 w Zamo?ciu - Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y PiMBP

• "Twórczo?? Aleksandra Fredry na tle epoki XIX wieku" - lekcja biblioteczna dla

wychowanków Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "?ycie i twórczo?? Adama Mickiewicza" - pogadanka po??czona z czyta
niem poezji (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Na straganie" - konkurs recytatorski i teatrzyk - FB nr l

• "Co wiem o Ma?gorzacie Musierowiez" - konkurs literacki - FB nr 2

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia
prowadzono w Przedszkolu Miejskim nr 14, w ?wietlicy Szko?y Podstawo

wej nr 3 oraz dla uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

•
"Czytanie bajek" - zaj?cia dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 4

grudzie?

Ukaza? si? kolejny (22) numer Bibliotekarza Zamojskiego - PiMBP i SBP

Oddzia? Zamo??

•
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• "Zamo?? dla dzieci - jak powstawa?a ksi??ka" - otwarcie ekspozycji reali

zowanej w ramach obchodów Roku Zamo?cia. Wystawa prezentowa?a
twórczo?? plastyczn? uczniów Liceum Plastycznego w Zamo?ciu. Na jej

podstawie powsta?y ilustracje do ksi??ki Izabeli Winiewicz-Cybulskiej Jak

Dusiek i Bajdek zwiedzali zamojsk? starówk? - PiMBP

• ,,Karen Blixen - ?ycie i twórczo??" - ekspozycja o charakterze biograficz

nym-PiMBP
• PiMBP w Zamo?ciu zdoby?a wyró?nienie i otrzyma?a medal w konkursie

Fundacji ABCXXI na najlepiej przeprowadzon? kampani? Ca?a Polska czy

ta dzieciom w roku szkolnym 2004/2005

• "Czytamy Andersena" - g?o?ne czytanie dzieciom i ilustrowanie ba?ni

Ba?wan ze ?niegu - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• W ramach wspó?pracy ze szko?ami zorganizowano 2 wycieczki do biblioteki

uczniów Szko?y Podstawowej w Bia?obrzegach i w Wysokiem - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• ,,Przylecieli anieli" - konkurs plastyczny poprzedzony pogadank? na temat trady-
cji ?wi?tecznych - FB nr l

• ,,Miko?aje" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• "Warsztat informacyjny biblioteki" -lekcja biblioteczna - FB nr 2

• "Upominki dla ch?opaka i dziewczynki" - zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• "Bajka w prezencie" - kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia

prowadzono w Przedszkolu Miejskim nr 14, w ?wietlicy Szko?y Podstawo

wej nr 3 oraz dla uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• "Czytanie bajek" -

zaj?cia dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 4

• ,,Ksi??ka pod choink? - propozycje ?wi?tecznych upominków" -

wystawa
-FBnr5

ADAMÓW

lipiec / sierpie?

• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie waka

cji w miejscu zamieszkania (gry, zabawy, czytanie ksi??ek, konkursy, zaj?
cia z ksi??k?) - GBP

• Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w Filii Bibliotecznej w Suchowoli

oraz remont Filii w Bondyrzu

wrzesie?

• "Rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej" (pogadanki, gazetki, wystawki,

wycieczki do miejsc pami?ci narodowej) - GBP i filie

• Placówki biblioteczne w??czy?y si? w akcj? "Sprz?tanie ?wiata" - GBP i FB

Bondyrz

76



grudzie?

.Polska wigilia" -

pogadanka, s?uchanie i ?piewanie kol?d, gazetka, projek
cja filmu Opowie?? wigilijna wg K. Dickensa - GBP i filie

•

GRABOWIEC

lipiec / sierpie?

• "Wakacje w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej
w okresie wakacji w miejscu zamieszkania - GBP i GOK

• .Pasje bibliotekarzy" -

wystawa malarstwa batikowego oraz spotkanie
z autork? prac Iwon? Wydr?

• Warsztaty artystyczne dla dzieci i m?odzie?y

wrzesie?

• .Pozn?jemy nasz? bibliotek?" - lekcja biblioteczna dla I klasy gimnazjum

KOMARÓW

lipiec/sierpie?

• "DNI KOMAROWA - piknik rekreacyjny"
- integracyjna impreza ?rodo

wiskowa - GBP, SOKiS

• "Obchody 85. rocznicy Bitwy pod Komarowem" -

uroczysto?? patriotycz

no-religijna o zasi?gu wojewódzkim oraz wydanie folderu okoliczno?cio

wego
- GBP, SOKiS

wrzesie?

• Do?ynki gminno-parafialne, podczas których m.in. przedstawiono okolicz

no?ciowy program artystyczny oraz rozstrzygni?to konkurs na naj?adniejszy
wieniec - GBP, SOKiS

• Udzia? w organizacji uroczysto?ci otwarcia Szko?y Podstawowej w Anto-

nówce i nadaniu jej imienia Jana Paw?a I1- GBP, SOKiS

• Moja biblioteka - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB Zubowice

pa?dziernik

• Jesienne biesiadowanie - spotkanie z wierszem i piosenk? z udzia?em Klu

bu Seniora dzia?aj?cym przy SOK w Komarowie - FB Zubowice

•

"Wyszukiwanie informacji na wybrany temat" - lekcja biblioteczna -

FB Zubowice

listopad

"Rocznica odzyskania niepodleg?o?ci"
-

uroczysto?ci patriotyczne, monta?

poetycko-muzyczny - GBP, SOKiS

•
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• "Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych" -

GBP, SOKiS

• "Czyta?, nie czyta??" - lekcja biblioteczna dla kI. III gimnazjum - FB Zubowice

grudzie?

• "Konkurs Kol?d Ró?nych Narodów" - GBP, SOKiS

• Wydanie tomiku wierszy Mój ma?y - wielki ?wiat Moniki Bardyki - uczen

nicy kI. l gimnazjum i promocja tego tomiku

KRASNOBRÓD

lipiec

• Promocja ksi??ki Mieczys?awa Ko?ci?skiego Za bram? ciszy
- MGBP

• Zorganizowano stoisko informacji turystycznej podczas obchodów Dni

Krasnobrodu - MGBP

• "Wakacje z u?miechem i ksi??k?" - konkurs czytelniczy dla dzieci - FB Hutki

sierpie?

• "W krainie ba?ni i fantazji" - zaj?cia plastyczno-czytelnicze - FB Hutki

wrzesie? /pa?dziernik

• .Pozn?j twórczo?? Ewy Szelburg-Zarembiny" - zaj?cia biblioteczne dla

dzieci - MGBP

listopad
• Spotkanie autorskie dzieci z miejscow? poetk? Mariann? Olszewsk? -

MGBP

grudzie?
• "?ycie i twórczo?? H. Sienkiewicza - w setn? rocznic? przyznania Nagrody

Nobla" - gminny konkurs wiedzy, wystawa ksi??ek - MGBP i FB Hutki

• "Prezent moich marze?" - zaj?cia plastyczne - MGBP

LABUNIE

lipiec
• Zorganizowano 3 wystawy: ,,570-lecie erygowania parafii katolickiej w ?a

buniach", ,,400-lecie konsekracji ko?cio?a w ?abuniach" oraz ,,80-lecie
utworzenia Domu Zakonnego Sióstr Misjonarek Maryi w ?abuniach" -

GBP

wrzesie?

• W??czono si? w przygotowania i obchody gminno-parafialnego ?wi?ta

plonów. Biblioteka przygotowa?a cz??? artystyczn?
- GBP
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pa?dziernik

• Wydano we wspó?pracy z miejscow? szko?? i UG 2 ksi??ki: Teksty uczniów

Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w ?abuniach oraz Barchaczów w pracy

i piosence: wspomnienia z lat 1947-1997 autorstwa Haliny Tychowskiej -

GBP

listopad
• ,,175. rocznica powstania listopadowego" -

wystawa
- GBP

• ,,87. rocznica odzyskania niepodleg?o?ci" -

wystawa
- GBP

MI?CZYN

lipiec! sierpie?

• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie utworów dla

dzieci, zaj?cia plastyczne, rozwi?zywanie krzy?ówek i rebusów

•

Wystawy rocznicowe po?wi?cone K. Dobkiewiczowej i J. Brzechwie

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek
Czarna owieczka i U z?otego ?ród?a

wrzesie?

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie tekstów

literackich, zaj?cia plastyczne, zabawy czytelnicze
• "Wokó? jesieni" - zaj?cia biblioteczne z wykorzystaniem utworów Marii

Konopnickiej

pa?dziernik

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Wierszy
dla dzieci i Najagody M. Konopnickiej

• "Kolory jesieni" - konkurs plastyczny z wykorzystaniem darów jesieni

listopad
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ki

Martynka oraz Nowe przygody Miko?ajka

grudzie?

Zorganizowano dwa "Wieczory bajek"; g?o?ne czytanie ksi??ek Przygody
Kubusia Puchatka

"

oraz Bajki pod choink?

•

"Weso?ych ?wi?t" - ?wi?teczne spotkanie czytelnicze, podczas którego

zaprezentowano ksi??k? ?wi?ta w polskim domu oraz przeprowadzona zo

sta?a pogadanka o zwyczajach bo?onarodzeniowych

•
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NIELISZ

lipiec

Zorganizowano Turniej Pi?ki No?nej

wrzesie?

Biblioteka w??czy?a si? w przygotowanie obchodów gminnego ?wi?ta plonów

RADECZNICA

lipiec

• "Ilustracja do przeczytanej ksi??ki" - konkurs plastyczny - GBP

• Zorganizowano wystaw? malarstwa Waldemara Chmiela - FB Gorajec

sierpie?
• "Wakacje z ksi??k?" - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y sp?dzaj?cych wakacje

w miejscu zamieszkania - GBP

wrzesie?

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla ucz. kI. III szko?y podstawowej - GBP

pa?dziernik / listopad

• "Czytanie bajek" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych - FB Gorajec
• "Ksi??ki dla dzieci najm?odszych" -lekcja biblioteczna - FB Gorajec
• "Ilustracja do przeczytanej ksi??ki" - konkurs rysunkowy - FB Gor?jec

grudzie?
• Zorganizowano konkurs wiedzy na temat twórczo?ci Adama Mickiewicza - GBP

SITANIEC (GBP ZAMO??)

lipiec! sierpie?

• Wakacje w bibliotece - cykl spotka? dla dzieci, w ramach którego zorgani
zowano m.in. konkurs na plakat reklamuj?cy miejscowo?? Sitaniec, kon

kurs "Dzikie zwierz?ta z papieru", zaj?cia plastyczne z wykorzystaniem

piasku naturalnego i kolorowego, "Ba?nie Andersena" - ilustracje z wy

dzieranek papierowych, rozwi?zywanie ?amig?ówek i zagadek literackich.

Zaj?cia wakacyjne zako?czone zosta?y uroczystym spotkaniem, podczas

którego wr?czono nagrody dla uczestników zaj?? - GBP

• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci, w ramach których odbywa?y si?

gry, zabawy, czytanie literatury, konkursy, zaj?cia plastyczne - FB Kalinowice

• "Moja ma?a ojczyzna", "Ulubiony bohater z bajki" - konkursy rysunkowe -

FB Lipsko
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"Zwierz?ta te? maj? prawa", "Bohaterowie naszych lektur", "W krainie

u?miechni?tej ksi??ki" - zgaduj-zgadule - FB Lipsko

•

"Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y, w ramach których

odbywa?y si? konkursy, zabawy dydaktyczne, zgaduj-zgadule - FB Mokre

"Ba?nie Hansa Christiana Andersena" - konkurs literacko-plastyczny - FB

P?oskie

•

•

"Mój ulubiony bohater z bajek", "Wakacyjne pejza?e" - konkursy plastyczne -

FBP?oskie

•

"Napisz recenzj? ba?ni H.Ch. Andersena" - konkurs literacki - FB P?oskie

"Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem" - konkurs rysunkowy - FB Zawada

•

•

wrzesie?

• .Posta? z ksi??ki przeczytanej w czasie wakacji" - zaj?cia z cyklu Malo

wanie kred?po asfalcie - FB Kalinowice

• Zerowiaki w bibliotece - zapoznanie naj m?odszych z bibliotek?, inauguracja

akcji Cala Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 200512006 - FB Kalinowice

• "Jesienne uroki" - konkurs rysunkowy - FB Lipsko
•

,,Kasztany i ?o??dzie" - zaj?cia manualno-plastyczne - FB Mokre

• "Wrzesie? to ju? jesie?" - konkurs rysunkowy - FB Mokre

•
"Droga ksi??ki do biblioteki" - lekcja biblioteczna dla ucz. kI. III szko?y

podstawowej - FB P?oskie

• "Czytusiowe czwartki" - zaj?cia w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzie

ciom - FB P?oskie

•
"Wyszukiwanie informacji o ?yciu i twórczo?ci J. Tuwima" -lekcja biblio-

teczna - FB Wysokie
•

"Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima" - konkurs plastyczny - FB Wysokie
• Godzina rado?ci z panem Julianem Tuwimem - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• .Pasowanie na czytelnika" - impreza biblioteczna dla dzieci z kI. I Sz. P.

w Zawadzie - FB Zawada

pa?dziernik

•

"Czy znasz Kajtkowe przygody" - konkurs - FB Kalinowie

•

Kontynuacja akcji g?o?nego czytania dzieciom - zaj?cia dla dzieci przed-

szkolnych - FB Kalinowice

•
"Co mo?emy zrobi? z gliny" - konkurs plastyczny - FB Mokre

•

Zapoznanie uczniów kI. I Sz. P. w Mokrem z bibliotek? - FB Mokre

•
,,0 krasnoludkach i sierotce Marysi" - konkurs plastyczny - FB P?oskie

listopad

"Korzystanie z katalogów bibliotecznych"
- lekcja biblioteczna dla ucz .

kI. VI szko?y podstawowej - GBP

•
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• "Zdrowe wiersze Jana Brzechwy" - czytanie utworów autora, pogadanka

"Dbajmy o zdrowie" - FB Kalinowie

• Kontynuacja akcji g?o?nego czytania dzieciom - zaj?cia dla dzieci przed

szkolnych - FB Kalinowice

• "Wró?by i zabawy andrzejkowe" - pogadanka o zwyczajach i obrz?dach

andrzejkowych - FB Mokre

• "Czy to jutro, czy to dzi? - wszystkim jest potrzebny mi?" - konkurs pla-

styczny
- FB P?oskie

.

• "Z Kubusiem Puchatkiem" - gminny konkurs literacki - FB P?oskie

• "Tradycje i zwyczaje andrzejkowe"
- lekcja biblioteczna - FB Zawada

grudzie?

• "Ozdoby bo?onarodzeniowe" - ?wi?teczny konkurs plastyczny - GBP

• "Anio?y 2005" - konkurs ?wi?teczny - FB Kalinowie

• Kontynuacja akcji g?o?nego czytania dzieciom - zaj?cia dla dzieci przed

szkolnych - FB Kalinowice

• "Bo?e Narodzenie" - konkurs plastyczny - FB Lipsko
• Zorganizowano konkurs plastyczny na ciekawe ozdoby choinkowe i kartki

?wi?teczne - FB Mokre

• "Uroczyste przyj?cie uczniów kI. I szko?y podstawowej do biblioteki".

W programie imprezy: "Tak wygl?da mój bohater bajkowy" - konkurs ry

sunkowy, wr?czenie dzieciom zak?adek ksi??kowych wykonanych przez

starszych kolegów - FB P?oskie

• "Stroik ?wi?teczny i szopka bo?onarodzeniowa" - konkurs plastyczny i wy
stawa pokonkursowa - FB Wysokie

• "Ró?norodne ?ród?a informacji" - lekcja biblioteczna dla ucz. kI. V szko?y
podstawowej - FB Zawada

SITNO

lipiec

• "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - ekspozycja prezentuj?ca naj ciekaw

sze miejsca Lubelszczyzny - GBP

• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie Legend rycerskich - FB Horyszów Polski

sierpie?

• "Zwyczaje i obrz?dy do?ynkowe Zamojszczyzny" -

przygotowanie mate

ria?u repertuarowego na doroczne ?wi?to plonów
- GBP

• "Godzina bajek" -

cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie Ba?ni polskich - FB Horyszów Polski
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wrzesie?

"Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dalszego ci?gu Legend rycerskich - FB Horyszów Polski

•

listopad
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej - FB Horyszów Polski

grudzie?

• "Piszemy artyku?y do kolejnego numeru kwartalnika Wie?ci gminne - zaj?
cia czytelnicze - GBP

• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej - FB Horyszów Polski

SKIERBIESZÓW

wrzesie?

•
"Zapoznanie z ksi?gozbiorem biblioteki" - wycieczka po??czona z lekcj?
biblioteczn? dla dzieci z kl. I szko?y podstawowej - GBP

• Wycieczka do biblioteki dzieci z oddzia?u przedszkolnego po??czona
z przegl?dem najnowszej literatury dla naj m?odszych - GBP

listopad
•

"Mój ulubiony bohater ksi??kowy" - konkurs plastyczny - GBP

STARY ZAMO??

lipiec

•

Wakacje w bibliotece - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej wokre

sie wakacji w miejscu zamieszkania. Program obejmowa?: konkursy, zaba

wy i gry sportowe, wycieczki rowerowe, zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

wrzesie?

Biblioteka poprzez przygotowanie cz??ci artystycznej w??czy?a si? w orga

nizacj? gminno-parafialnego ?wi?ta plonów - FB Udrycze

•

pa?dziernik

"Dary jesieni" - zaj?cia plastyczne
- FB Udrycze

•

grudzie?

"Czytamy i ilustrujemy Ba?nie Andersena" -

cykl spotka? po?wieconych
g?o?nemu czytaniu dzieciom oraz obchodom Roku Andersena - GBP

•
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SU?ÓW

lipieci sierpie?

• ?organizowano zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji
w miejscu zamieszkania. Program obejmowa? m.in. wycieczk? do Muzeum

Zamoyskich w Koz?ówce, pogadank? Lato bez alkoholu, konkursy: recyta

torski i rysunkowe - GBP

• "Moje wakacje" - konkurs rysunkowy - GBP

wrzesie?

• "Korzystamy z biblioteki i ksi?gozbioru" - wycieczka do biblioteki dla

dzieci z kI. I szko?y podstawowej - GBP

listopad

• Zorganizowano konkurs na kartk? ?wi?teczn? - GBP

SZCZEBRZESZYN

lipiec! sierpie?
• "Internet - wiedza i zabawa" - cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y -

MGBP

wrzesie?

• Zorganizowano imprez? biblioteczn? po?wi?con? przyj?ciu nowych cz?on-

ków do Kola Przyjació? Biblioteki - MGBP

pa?dziernik

• "Droga ksi??ki do czytelnika" - lekcja biblioteczna - MGBP

listopad

• "Piszemy ksi??k? przygód" - zaj?cia biblioteczne Ko?a Przyjació? Bibliote

ki-MGBP

grudzie?

• "Korzystamy ze zbiorów biblioteki (wypo?yczalni i czytelni)" - lekcja
biblioteczna dla ucz. kI. V szko?y podstawowej - MGBP

• "Symbole ?wi?teczne" -

wystawa prac plastycznych dzieci przedszkolnych
-MGBP

Halina Zieli?ska

Danuta Zwoli?ska

84





2006/1 (23)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53
	Strona 54
	Strona 55
	Strona 56
	Strona 57
	Strona 58
	Strona 59
	Strona 60
	Strona 61
	Strona 62
	Strona 63
	Strona 64
	Strona 65
	Strona 66
	Strona 67
	Strona 68
	Strona 69
	Strona 70
	Strona 71
	Strona 72
	Strona 73
	Strona 74
	Strona 75
	Strona 76
	Strona 77
	Strona 78
	Strona 79
	Strona 80
	Strona 81
	Strona 82
	Strona 83
	Strona 84
	Strona 85
	Strona 86
	Strona 87
	Strona 88

